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 لان مران جيرارد كاكزح لالا لعلاصلا ترسكتو«لاضنلا لاشي نذل ةطلطشلا لوجتيلطتمارتون لا اذه]عانا اند ىف اثير قشعلا بع ا ةنواو الح
 انذابنس وذو زح“نيعال لك مر ث علا حم تبسو تيدر نعد اماللذو
 ايس ىرا تاي نادعتابه تاقرقملا كلت تداهدكياعلاوةرصلا تئزحو ناتلاو رطلا يحزو “ىالبلا لامرب !براط طوس نم“ دا كالو قع لا 06 مرعب ان را طب طم | نمسا سلا له اسبسب كل دو ضل
 انفلأو دل اجوحتت ! نيب نكي ناك نووثسلا تا لش و لاوحالا تلوقو توا نيظو بؤتعلا كاجوو ناسا أنامل ب حشو ناك تجف كح دو
 ترحرب انك ىلا ىكرارنو ننعلا نازي تيريحول راو تولطوت بزل نعرض اذ

 نول واحط طزترلل هنرعو شرا دال ا ىدال طقس قبلح 3 ةتطماخ نمأيم
 مالسالا مروح احمر عين ضمان دارو املعيسلا ل طع لرعلا ابحصأ
 0 بارق نيل يعم «ةزيكلاو ةنع هابجرمعم م ا ْس وكالات نا. لا عم«: وكلاو ةنعا ولا ابجنمعم هدأ معلا صزعمراصب
 صخر ا كلا اود دراشربلل ْق مالاردان ؛نافطلا نار لوخو ناىالاراوبامهلم

 . قرمألا دام ثراوت مالا ركل و ظحلا نطل سلا بحاصئلانلا نحر زيزعلا ورا
 فينا سمللاو ل ىلاب مدا دددا نارضبؤسسمم ةنامالا د مالا دارس مي ربان عيبا
 زج! اطسلا ودلال وسر ةدس بحل ى هسوطلا صل احدا ملك «لعا فيلا قراص
 لع الا يومنا ناطلسلاو «روه ا ظ ملا نا قياما «نيفيتلل نييسألا ةيامع زيانلاو"ثيفيرتلا نيمزل مرج زوما عجل او بولا اناطلسئنالالخةشارلا
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 هناك شط تسا

 00 0 هسرإل انو جوع لب فصولاومرإلل
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 س1 5 24 قدوع ا لأ دف

 اغص 114 ةوامنأكو مد لثو ةولوللا تحرم
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 الما قوتها نرخ ونمو هما د ال جعل ىهلل عميمم نأ زمزم

 راني ينخر سولو يراتخ اسأل نوير
 ثببحح :ىايمهتسلا نا ةيلعو طا ركذ رم :ءلهل يري ز نصر ايف نيا |
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 أمه ارات

قب رول تالاعتسادراوم م/ليركمل
عدم أتحالاب قلعم مضح عو

 ن كذا له ز

2--- ا انهاعاضبا ان راسماكوافرإ 17
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 دا اونصحو مويعأ ويه *ءاضملا طعس
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 ٌرلالد را هرأميلعالا نا بيب >(ورتسلا عيوش ناو ا يعافي نا نعتنابلاو

ارمث وكلا لأعمال الذ كنان نا وان اكم ف اكم عل داو زوشلل عيش حسا
 رول نل

 ى/اهطارولل قيفح ةبدوصلا يف جرمعد لاف ورا يلخالا كل درابتعابال ادرج



 سس سب براز ديويسمم :٠ : 71 م1

 ٌقلالاهدالا نال ىودا انهو ل عنلام نوكي قو لوملاب توكيد كا ذو هيلا تأافصلا
 ةلالد ناك عام دولرم نلقال ةيطت ةلمعُدلال دار طع لذن ةواؤش ارازاع
 تياحبت أ كج مال نازكتمدارحإشلا انه خواوو ره يعل ايذالا
 لقد هأتنتمال خلا ره دلك ود ىمكال نامي ا عدوح طاسن طسل
 0 0-2 0 3 تانالرباهرهظأ و دلك تادصزع نشك
 ال مللاو ةولصلا هيلع اق م كو تالاكرلا ههزشم تارابحل' جرسلوأ.ملع 1

 نالزكمر طاق ورحا محلا نيت رتف كنا رعت تادللعوأنت
 رمدرعهك هد أنه هدوحر أشار ١ لوس اك ىذا لع دوبل ثيجمالو مد 6
 من "اذ تهزتتو فعلا ف ةي هيعيرتملا فلل يقع انلذ 7 0 تم هرث :ءرم اذدا راثأو طتالاك جانت لع :عشانلا ورح اصحا
 شان رك هاهشرم ى_رسنفم وهو نحال ارسارحلاوس فن وا ١! ] ُِص تق بي ال ىلع لا ةهجاع| خلاب تصورعةارجختيبلا
 يتؤف نالدرح مق م لفعل ل! ريو مالو ةولصلا لضصدأ كل انطمتتلا
 انغالاو كولملا زا تنل وعم 1 لا دفان لو ١ ىظعوا
 ناو لال زاذاوورا 0 اسازا لات أف تودع
 دبى ابإاع رهز ايدج حاقد ةراهظأ كد كور 0 ةيررصلا طربا شناو اوباما ءوسلا ما ناد لزولرضف 3رسكلاب ىذا

 "ملال رسصل يلا نعل و 0 0 ماابمدضت ا 5
 1111 بضل مس دوز 0 0 4 : مال نآ ون دزغتلا ءاقم.تاذادنصالاف ةرمالل عع
 مسارب هش ى ان داداه داس ال ىلالا نو تومضيامعلاختو ناس

 : 2 : 0 وبالغ 00 ع
 كاران اس نطعم انه نطعلا نإرصادلو ق/وسلا كلت م ع د زاب وأ كندا رسإو تولرعي مرن م سرا لع دج وكيل و مرت اسلامنا عاهل ده تحول نام اذا مأخالا نسر طارتسال ماقلا,تمارأحالا ذاكرتك 0 ورغم راقلابن سا :أشمال ناالا سناعر رخل برابحالا ن ناال هييرازحا از ناودلف هزل ل جاماو ماعدا نلدةالصلا ةلجاما يئاغسا ملا رواج راس من 1 : داما ترجي |: سولاوه ماناو ونكمل طراد ثرا تكا 1
 دسلزم] ضيملا ءارأأ رمرسلاو يما شمالا ال نيو 5 برجر لجأ
 رولا مولا ري خلاو فاشل را 5 (نرلا هول نرعماد مق جس ةربداز علو جلا 8 ةنولت مر شال قرط نم و اتنلاوهو

 يول ادن

 7م ٠ ةطشسل م 17 ل

  159380هللا . _ ٠ .



 ايرطساووارارم اااه ينك[ مالطيلدر دراتخلو و ماورلاب

 قئاكرصبزصالا ق كربلا د مالا ٍلغرشلا مضاف كرز
 ماكل املا كلعزاواللا الو ةمغملاىلا لاصنالا 71 "لال لأي مل لرد

 السلاو ةالصلا يلع متطساوبالا ويل ىلا صوتي الف ميللرهيتلاك اسيل
 مائل ةداوعباتلاو ماركا هب 6 ع ١

ما عوضبأر اعتسا|طوحدإ ناح نأو مز 5
 ::لاوبر أعشا 0 دا لالعت

 ض١ 00 ؟انالا داس 8 رلاةدأاو 0

 تيكيكا ساطع ف
 نا بيرثلو هرحأ نسر فاو علل 010-

 0 تانالل قرغسلل نيطلل ا هن د سر منه ىحر اذ ةقباسلرحأ نامزلا + 7

ح نأبب يافع .داججأمملرب رب و تاليدلاو
 تبا لأتافنك نونا مه3ر

 كادظعل . ول امس كلذ نأ نيطع نيب ةاغص تا عقواذا هيلاماىب بحاخلا

 _عضوكوأغصو منول وحل نعفاذأف نءامئلالا فرخ ووو نب و

 ائسالا ل ”ةرسلاو نيوشلاو ىل الأ تالصالا ت تقامرجا دقذوأ نيلعتمب

 5 نبائلا فرحت طرتشس هو الق فص مَدِصِع أ هزيسوأ نيإلعنيبب نبا عوقومرو

 ١لوأب يرش مرطسلازح الوش لقا ريدا لنا

 5 120 مجوبأم نإ ان ناأ راف ايلاغ

 مبجحملا كل ذتاناذأقف ؛بابلاذل لصلا يج 8 ١

 ياواد :فصرصالا ىف هانؤ سال نسحلا قماللاو فلالاو مه كرما

 ١  ناكدناف تكوكلا ىلإ ةسس وك اوكازرط كا ايريس هاف ةراعلا بلكت دبجخا

 يبلاطلا انوا هت ورد برص
لع داؤفزعا ضيرشلا ثب . زحازخلا

 ١ اليا نلصلا هي

ريج اب دتم ناك هرسسرةوهو عب د لصحأ نرش ماب موهلاكن اما
 ١ ره ا

 2 *تموخر ولا هركذ ات م(زيرايداع
 28 . يّييسلا ب هل و هينسلا لكلا كقشنا تك < 7*7

 3 هىبشرلا أو هيلعلاهلسلاو .جاحلا عم هب 1 "راما

 هيع, +٠ قالا ع الملا اركور داقلل ىف ىف عالفلاف هع

 شل كلا انعا اهتم هبداملاو 7 رق ادم : راما

 4 ذاك نم معازإلو لالا دضتلا ب ىسلل ( لكلا عيال ةيليمتتلا اين سيلا

 ف ءاروطلور ئرحارتموهو 0 ةالاو تولطملا.زوملا

 نأك ارّبص|هحاوارسنلا 0 ف ذأ عر وت 0 ةاضتقمو مب لوق

 لكوبلا نأ ى ناىوأ هد للوصقم 0
 7 ام 00 دارجإبعم 1 م 7

 را 0 ا
 اهي باطما ال
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 لرب بأ يحكم ند نوول وهال تحسد ديال عاف دب اهرب لغم همرهجا عاطل ثيرطلا عزا امال دورولا فوخرم 3 اضل دولا د... رار كلا وترسل. ديار 2 اوان عك دابا ذانلاو را لإ وقل لداشرلا م دوما نع بانل !سي نيش ىلع ةلالرلاو لهي لعصيزلا متوردج مدعل مهلا عجيل مسزاوررنإو نيدلاف
 اي ب ىلإ رو ساذدم

 قب ف اجلا

 رك الرسم نايزوجار انه دارلوهر تببحا اقرا كا زاك وقر يعج أرحل اثرلو نآس هلورجلل-ة بلال لومولا فالعتسادذو زعبل - ىلا لصون انمزرما معا: رلا هل ةيارشاد ةيارشأ:زوملاابجا/يازعاغلا قع دال و اجر ودرابا هيردصلا ل خبصت جرو ةياقول ملص” ناقنلا ء ا ةيادتلاززفاطاراجر ٠ ةياتللاةباندلا سلخ ٠.٠ لقا لفلم ىايزح زو عا [دنلا نيب ةضرتعم ةساعد هلل ج هلوفل نأ لوعفم ل نانجلووو روان كم دتجا»ل ررارعلا ناوتسد ةرزضيد رملابرمالا ارب : بولا تانينوع نيف فن هرجوأ متالفح 0 علا نان وامل لاح. تكا هيك قاد ٠ ' د. مترا مامتمالا وةؤيخدافلا ناشاو دايقنالا ليس ربجداوكروكرلل نللو شب هيائكلابةراعتسادضك اظانمكل دابا سم لو ةسرؤب ةمص ره نملمفحرإ لاو اكول ملارنبطل متم غلا لاسم هب ديت ئد رج نادزلادأم همؤخووقفلا مهذب او تم دو هرح ايم خوفو طضلا رديت لالا جانذلا هرشانلا هيلمحرلا بملابس لانس هيئتددزل وردم ديزاد شوحرلا دسانالا 2 حاعتهلب ٍ / 1 006 7 ١ ا اى نادوعلا سم ظانلا 0 7 120 نياذلا طضبو ةيَوض“. كساوالا ويه امرحو تررسلا هركذ ا كهنا عاد متن ءموإ نسل لها ناواس عمرنيل ا فاورماجيزلادا# ناكر دك دبس ليزا حريب وزنا نوع عزم ده وأ طدزس ناي
 ا درو لع تيت 2 وم
 هنعمل ندووانا لوزملل لإ رسغللا جول قدا احد ينشب نيِفشَت ةراعتسا ا نرؤملاو لاو نيلولا و ثيرشل ضعه لف طعاكحاضرشة رجع ٠ تيبوزع افنم ةراؤمالاح نود وللا وع وهد وتولاؤاهأن من نأ ليتك . ايلاثايو يا نوراع رسل: ص نويدل دال لباقيام نا شل دري نال ايان اند تس كااجوص 5 أناوناكرزعلا نطنانع شان تو نا :



 0 ل لاك
 0 م مرعل لإ 1 0 ن لمعو جشزتلاو ثرتلاو ةرإ_هل 0

 1 ى 0 نر ف ار < 0

 ٠ 2 ب راع 5 1

 | ل 0 0 ف 0-0-0 تي 2 0
 مم نوح وملشم ىو اثلهلا هوحولا لجرال قاوم

 ل اعيس لعباس تر افرح نوال تل ادم لع

 اكنلطهلو عمم الرف ب بوف نكد 'اصوصت وعمل مالا اه نعم نع ظ
 سالما عرب قازك دا كاراص وضحت وعم ىفشابكأر دا 4 ت6 0
 8 'ةيلاحعيتلا ف دمورشرزإ جلال هرمد يل واولاو تل أر وهو ظ
 1 زر مك ز هوو وق نع لاجل /وبفللا قوس درت وبلال و راك ا
 5 17 قس ولا قره مولا 0 لومنأذ ا
 ا ١ 1 ا 3 0 منمو تحرس زود ى وهلا تهوو يارج ْ

 "| ِ ا اراشو رمل ىو د عادنوتيلكرشم ابتسام قل ا 06 ب در ضصوتساو ئاضو رسب يداوننعو 2
 ظ 7 : م 5 000
 5 سد قماخ دو ررصإ مرسال وف منطل

 | 0 0 : آما
 ظ ا 5 رخبيف هولا 0

 ْ ا اذ لل ١ مالثاو ةولصلا ِلَحْلامد انف ةراشاَ كنا ا
 ا[ 0 بانالا تارح 0 2 دز تول دارعتسالاوروولار ناونع | ا و ها اسالا د ارحل 1 دل 0 ْ

 ا : ني حلاجوا 20 ل هلالخل مسا ملاحالبس هلوثو اوملا ظ
 0005 اعلا 1 يلا لفعمو احلم ا دارت ظ
 | ا 5 53 ل لباس موزه ثدرو 00 -(

 كئارشلاو يف ولأ ةريثك ٠
 ١ ا ظ ' ظ ظ : اهتلجإ ركوب 10 والا ا

 008 ضضأ تحن ذ همام دل : ظ
 ظ ظ ا ايلا ناكيتسالا اكو" ّْ

 ظ ا

 ظ



 0 خل افنت هاصا ىل كن هلو ند, ضازتعا الف ملثم نزوح تتمولتم : ارقو مدرسلا م انيشزجل جو ملم ,ظنمج] خرا هنأب لع نصرتعا 0 نووللا سد متشاو تروي عبلااهس ع 000 دا ىطعم نبا 7 لمحاو يلا رموز عيرسلا منيف وفول نير 60 ءاوم نأكو بز 1 0 رانا مارح و نييصورعأ ضمد 1 كولا م0: طي بول لا الحل 38 هنااا 5 ترحل مرا تكسأ 0 يوت عر روان مولرق م هس تاع قسوم الز .ءارقلا هنرحمالاب دارلا يلا كل 7 ككل ةفحتور - .٠ 2 لاغابسح ىف ةنوجلا >2 برلقا»
 0 هش .خضا دق عم ةيافلاب ةر ناعتسل ك3 52 7 57

 5 مالا ائككلا نع

 للدل لطانقملاا م 1 0 ريما يدم
 : كاد ةرايتنسلا 3 ىدينتلاو انت اعوسوهذأ ؛ لاهرقع نس ن اكدل ف ازكو ترن طايلالاو هبت دراي ةراعتساو معا ب جم ضارنيلاكررمملا ال هج لاحد نب دلت ةراهتسلا وفم بحت تواير اذاماعردنوخلا كر هش هرم فم 2 د 0 2
 ١ عاب احرفغ هئشفو يلا هرقعر جو هد رتل زينل
 ام حو م انو وأما ماكل ا داههورشواىتعنر ةبايداتعلا# ممتعا نيررلا
 سررلل ٠ ظامحد د وكفر ف ذاوكوكارفيعتلا ره نذل
 جالب 0 هابل الا اتنالاب مفسأ م مال هدانا
 0 0 راها ىلع و لارا زا نائازكو
 مدس ةيعبسلا 7 3 2 و املا
 الصار غو نيعلا
 دمك رحال ًادحارا تسول نلا
 0 هادو نال 56 0 درحآلا سيئا ىلا
 لعل ريو الأ 0 ”عالا ظلاننو 0 و وررذ ةرد موف ىو
 هيازلاب مب وظنإأ هزه ةيعست جول دبور م ايااد قنا غيابيا اع يبرد
 9 هبماروباب دايم 00 1
 !دزم جرد ا ةيفضت دلل لاككلل قو ءاهءارجن عاضباو بت
 اد براعم وم و اأو مسقنلا
 قادتنا سابا و يا ياو اج هالي ةقفايؤ ضو زج ناعم نازع
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 ! ةييبللائلا

 ل

 3 ف
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 اتفياوا موج تاك . قاعلإعلإسلا قريشا : 1 زرد عض نإ هشازاوكت 5 1 1 3 2 1 باف حدأ 5 هدا 2 :
 2 زارا تكايصنا كرو عيوكرلا فاصوالاب ةأشاق زعل بمرؤطسويان ْ
 ىهر اواي ماذا شيمياضرح ا بعوج ناو ةبهالل روفم ا يضلكد ارسم أم
 بسكر ام باوج ى لولا ذا هزيل فيعصلاا لزج اعلاف باول ناك ةسالل نع لوس

 صسنأى يل :نازاهلك تاك اذإ )يشن اف وعلا فاطر شوعلا هلع خزن ةيبلا مل عع
 7 - .ويفيأيو ندا دلماب. .٠ .تكوذاي رعب وفا ا رو نحصل و فعلا طايع نأاهو .+ ا
 هد ودلاو بدوصلا قاض دين .'يجالو جالا انعصلا مارتغلا بادوعد ثيفتسو عش اطال عر يلا جرس جاع غيض ودل اجب هلاح دش ل نع
 هدلإ يدوم تاحإلل عرتسسلا قأبطلا نسحأ متس رونو تلاخد :يدودرلا 0
 كر نيعضلل نحكوفاي يعضلا طاسن زو كرززعلا نيوتعأي فعلا طاسب ملقو رداصواب نلعب و كداصوا مرال داشلا نسوا يريبسلاق أمل تزع
 ءاملرلل] انجزب يب ّلزلا طاسن موك ررجاعلل سرمد قب نجلا طاسن زو

 59 ١ هم فد ريتا ]ع اموفنللاذت
 0 م

 الو مزعوتسقب نبكش دوجإلا نعت قاكبال تاعاطلانأسالا ةلعنبإم ناكألاو دبعلا زون[ سالو دلع بوجو رغحاقن هدلا مل ضد بول نا يزلا ركب رج , ١ دالريحي وتاهاعا_ ,. داصلا تك ةلعل .: يدل لذ مز6 يلا ما ئحع نولت لق ووالوا طرشلا لك ايزنم رمت ءاوسوعم نحضا يلعزخرت ىلا يف ةييبسلا اذ ناذ تالا لزجا نوكيل يصلي سلخ اماعزا
 انا لو لاق تناالو حبق هدد محرالا هني >ريرحلام مالا :ةالصلا لعلأو
 ندم ايما انيس, ناعيا ناو باوئلل اسس سفسترلا لاعذالا ناإع فلسلا ىجاو ناو بالا جرن دلع بوحي زوم هلا هيض انحلال
 ااا تبل عيطلل بتي هدلللا#بني نأ نوججال دعوا قفل ناو !ىيلعأممتنرت
 هله قف تعا ص اعلا تاهيل نان ومت مركد ل ضهزيعولا ق تلال ناو داعولا
 نر احر يا مرللا كا انيش ماوعد نالها نحو ناج لوف ىنيطا سأبتقا
 لح رارج ]وت ىلاك يأ سئ عال بسحو سائلا ىريا قاض سايلاو هددإ ]لع دات للكل ذا جت كم اىا مولا ياجرلار سوا ص عزت امرعن مئتي

3 
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 كو ْ
 آو نييرباصلا موا نا اهربصأو ا مىطابراك باحتلال ح .



 ئعازاشكك قايد 50 ةهنال زيف لأضان ال مركلا ب فصوي كبح

 قاكتنلا كرجل رتعالف كر عزا كيل لكون كدب لف وس يقرم
 3 اف عاطل كريغل

 ا ها تدخف
 تصعب افازائلماعلا مدعل فوقومول وز كيردخ 7 000
 لجعل فلاب وا قتمالل ركبوا نوكسماب لصالا ثزاهياتنلا
 0 لاعفوا لوغملا هس ممررصم ةغلوهو بلاؤريل
 الاسم اعلا د ظائلألا عة فياطحااطصارركسعلا جتك سر ل

 0 اراب عاوالوااعاون' كنس ةألمتسس ت
 000 كاذم دال 1 باكا هرج نع

 ةرابطلا . 3 نع ملاو عافنل نع عاضإلا ءاطساكراتعال ماطتشالا ثروز
 نع 2 زارمحاال دانا انفوط هادا ةاليملا نات تاكناو ةالصلانع

 قايم !بايلاو ا ,ودزكو هتك رسبخسأ باكل نا لو

 1 تالطلاك 1 3 ناب كو 0م ئانخل

 ا د نثلا راع ررصم هرابطلاو مالا و خطؤلا هاهم سلع ليش
 ىأ ترم ل ير2 لصخ فص نع ةراصاعرثسو سنرإاهراصو ةفاطنلا ضل هو

 اهني خيل وأ كرد ا وجو شو. لاوتسا كرو ةرلصلا نلعب اعدل
 بائكلا' .داضاو بتسا نم ا.ه انميام وأ ةالاصلا ّحابا ازهر ةالصلا بوحو

 .ابعاخرالل تووكالابض دؤحافترزت ممايننال ىبن يعم الزصال لع ديمال اهيل
 ارك ارا[3باب 2 انلكتللا تك ماللا عبري
 فاضصلل نعي جذ مول نال نع 10 الو قب نغم

 0 مح 0 الصا ىلإ ١ ىاضلل نإ: وأ عمويلا ف
 قصخإلا فانملل

 لير ناذكاتب اسم وا ةقفلا هكا ا د

 0 ١ ةزابيطلا 0 7 هني ابى تيرثالو تيما) :ذانصالاف
 | ناو اومهو ةصوصنخم ناعمإلع لا د ةنيحماظانلا

 لاو ظائلالا مل 006 ثيحت اعل نع واظاعلالاةطسؤب
 تي أم ونس لك عبس مأ انفالاف امس نينا نعوا ةث اللا دو

 0 9 4 خل فال نو فأحتن ىرجيالاهسايح ا ةزاهطل بدإزل
 طرا نا) سابع ناضلنأ5 ه حمم مرعوأ ؛ 04 لالالا خخ تانك

 ةراهبتاضالا غم >للا ىبهع 0 اوي , لافتا ٍلعوا تل طم !ىاضملا" اعل د+ء

 ها عوضوللا ها هل ةوححواشوؤنلا و ١ظائلالا بالا لبرانا حسا للا د

 كالو دلال ا ملال يلا صاسقخل لاك»_متمشلاا لآل كاتو
 امن سالم ضدي سوم - ةراعتساوإو معاجتحا عونا

00 



 ترج تدي نار مدلل ىنيإ ميلا متنانما لراعتسي م قاعملا ناطم ىف ب سنع
 بمحو ايمال 5 بايلا اها سلع لولرملا لثاسلا يا قا علا دير ناد نأك فاما
 لال بائكلاب دارلل ناب لوفلاذ تاضم فزلح باعتر نعاضدز اهلل ةجاحر يعم
 ةمهالل دج ماللاد ردراس م معا فانملل نراك لولا عم ظلئلالا نوو
 ءاللا ٍلعلخ رام ةيههام نه هنيبعم 7007 8 دومرعلا ذا نلطا# راما ليرعللا : نيباكءاهحلاو تافيرفنلا مان الا ناشس , هاك رمترلا ق ءءاقل
 ةرارل ل يسالو اح دام رتغكلندو دا مالا عيجالو ةيهالل سنها هادا وااو
 مط ماس قا تاكا لسن إدا لامها يون ل دم ديزل لأ ترن كب وعلازعل عود

 ةيلضلايالمتسءوضولا نوكيذا مزلب الل اهجوتموا ةالصلا ل ىرنلل مايلي 0
 هبحول الع دربوا نم نزلا ةماعلا هركذأ# طخ ةالصلا من كتبالف ءاتلارعم
 جولارإراناهوكرصتو لا جون يا ئئلا لل ماخ لاقب مالؤيلا ةجاحال هْسا لوإلا

 هد نيشالؤ مري مش عرس وءراشلا لوني ة/لعملا صال ضنازملا نمو

 اولاز الاةض ء ىنقسرزعر ود ديارعلا كزنر كو تويفنأ اوه
 بحلإلا ممزق وزكزتلا عم هتس ومي ولا يال دارت ولاكهتاوفدزاوللل توفداباع ضل 5 2 1 سوما 5 5 8 2 وك رب تك 1

 امى 1 لحاوإأ ك روش يدل اود م هزث تبين حوهد بجواز
27 



 لا 1 يم ا 7
 ا ا ما ار. همس دوا عب نا ا ههه يح ر»

 "ولا طرت نان لعقد يالا.( يولع 00
 كوالا ئعلل انه ضولابدلرلا و ميارابع3سيفتسوه و ىفلاو ,يطملا مياإع

 5 31 "مسخ كل لع رفانلف

 ْ ا, جف :ةباراش لارا < نلقوهو هجول م[ نزولا :
 * + ٠ , نسخ جواهحو رجوعف: تّقزلالنساو تذالالل اعتب

 نتيقذ ب نيريلالنسعجيلح ناس دورجولال عقلا خدر |ةونصولا ضف يا

 5 23 ,سارلا وسمو هث لثلا [سع وطغلا ضل ا ساولا ٠ نيلحرلاو
 - ساولا يرو 2201111 ازك وح 0 ةيسالذ دوردإ
 لعن حولا ان درحاأز إف مزحاحزوكيا/ و نتج نيعرحا 9 ايلات يراهجا

 5 انه تارملا قالاعت نعول نأ رك د نرقو هؤ)سعلجؤلا نا

 ويلا عشسلارم اصق ماجولا ]شع ووضإل 5 ار ةباقولا قام فلج

 ةرراباادهش د نووارم وفا ل رص 3-7
 3 القي وطتز شرا ملغم مرلام ل ولا هناي معاشر الا
 ارك وصولا ضو ميلف ف ا يراثرببعلازوؤلاف كئتاخ مال
 يال“ 2 نكرم وصولا وو سريعا 2

 0 0 دايس اكحاواإلا 0

 4 يلف امو فلاوأعرضوبنم هولا زعجو للا رهراشرعو لا اولا

 لاعهأ نزعل قيل نأك ناونزط 1 ا نال الوم

 ايهرنعو لا َن و:لاصالا و 1 دالي ملا 00

 5 رريزعلا قوركذ طاق داو نواب 2
 نة ل 0 لاول عش رف تسد ةراع ى_رساإلا عم

 لالي جا دجو سامبل نم مادا شاسل نش

 - لحليب جتا وه ذا زيتر,بيئزملا كةهنلل ا نلاوريرلا مو 3
 ص ايفذ موهن أر | نتعررقم حولا نا يا لاقف مرهون ىران

 ولاد هلوقو يسهل ذك نينفخوه د نقرلا ليسا د تدالارل ا 1
 كاقعت دالاورازعلا سباع : ها رسمجل قازطلاب.جولا سراح م قا م ناعتم

 1 ذا منع معن لضاماورازعلا تم رمد انهو ئسد وللا ندع بي 0
 ) ١ دل سعاع وقس لوب نسوي أبا يأ تاقيروكرلا حولا رحذ داس الحال

 ا '' ىحولا مسسبل مال كلام فالك هدارواماركف مامر: طقسا مالرازهلاتنب

 - يمضنالا لنع 0 00 3

 تريمكلا د كل مر 5 2



 | |( : 3 نال اها ديالا دكا انهم بكم تيلحلا د تيت طه ؤيرمبلا لسعنمزلاو

 اامراصع هدام رانا الداو ١ الصلا كعرا رارترالخخل هنا زا لطعلاو و؟لمدلا ا ىطفع انتل نول تررد منال ديلا ]شع نالو ٠ لو لوحرلا لعمال لا ظ "لاطاتحللاب نخالل اماف 5 قوم اول انالو تنال وفا جوع ةمالاذ
 مافللا(رانتم,نأك اذا )60 نصا 000 ملال لل مشع بهذو هل |
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 سمار ١ نانا نايؤمل نالوا ج/قعاشلا دنع ةقاطم عسل
 هج ولا ]نبع رضوا أ فرصل سيال الار ناولذأ ةزيغانرنعو ْ لاجاال 9 ل يري 0 8 0

 اانا "نسلم لس طمس ل ناني اة اننا زج: ١ أعم

 0 ! نأب انوع ورا ىو اشملا نرط بارك نكات جبرااوهو ةيصاتلاراره
 1 تي مالا هادرأد تدع يابو اد حالا سرملال شع ا رعد نياف حولا نعول ديب نارك ناكل كلا يزن نحال هلك ا هيلع روان م_بننزملا بوحر قندالخالاللرمالا عجف عاشلا نيزج اليه ناكذ 0 ا ' الرتماضع )اتا نولي قحناكضعب ىاداللا 0 0 0 ظ ْ لود ةرجطعرمالا .نع وغالب نزلا ىداثإدن ا ىرجال هنأ مم بحاو ا ١ ا د1 يقرا تاودنالاليلد مهني ةئيح ا دنعولاججالال ا رامات مرعلع الدو ازحالا مرع ضهتتب لف عر احلل هرنع تحل اولا 0 ناومل تالطالا رمل ديزل معومجول لسع نيف لا لإ
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 اوةيداشلا ةروصلا ره ف ةرانع

 رارعمو نئالدل نا درواامازكرع 0 عنمزجال مدح تسي القت

 ظ : ”*قوبل له 7ع
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 . قطيأم ىراب ماو ةميح كازنع اراحالا والدا زئلا طرتشماوا دوس قاب يملا

 مسملأب الان عايحالا العزب معن ال ةقينجيلا سعر اوملل مدعذا دراوريؤسأ هلع

نياعصا نع تاباو را ضع ُولمأتف ةدجاع
 لرخ 16 عباصا ثالث سيف يسملا نضر نا ا

 سنملا انهدرصر هب رتتسرإلكلرم اللام ' وس
ل ماع 'ثطعب او ضودلوف هربخادتبم جساوقو خفت شيام جيا

 ٠ نطعر

 7 هناإ راش كفرا ةرايطسا نعوم ده نام ممن امل تادرعملا

 ل :رىل طفسال 0 ةرثسلا رسغنا محو و ناح خاقل لمعصلا مادخل مرش ىف

 يع نددا جر نكح نعو ةريملاف اهب اسوس رورغلوا

 7 0 0 0 قاليابإك لع بكينا ةناردلا مز رش ىو

 هيلع جل اضورامرج 1 ل 0 الل لاصاجتن ٌةفنلا
 03 : م هرافظا ل لاك: 3

 .٠ ةعإا جيشا ور ئرملاو ا هرنياعرش وسو ١
 بخل جول ىلالاو ةالصلا ةيلع هيلع ضاواما عم عرس و 6 ةراحلاو هّمب ملا رغل ملا

 هيلعلما رام تال (روهداتأ# يدور وهلا ايضدتطرتلا انهوذل كت كزتلا عم

 ةنس ياما مل والك بال ىلضلان أك ةئلا متوزشم اانا ظ
 ف :نلا نكلوصالا تيكزمجل قام ةامومو 7 يدعم
 مكره نيم ريغ مااسلاو 6-0 قسولا اهككس نيرا  ةكولسملا قبرطل
 0 البلاو طلت اع دإجل هيلا 7 :

 0 ١ ثردلا من جا في اوكلزا عضعن دابر قأيسو برجن ع

 3 لززلا 1كاييطعشاو او (ا)لاوةالصلا هيلع هال انرئع نام وهو ةرايطلابالا
 هئالو وصلا نعول اس يزاازجرا العب : مالالاو "هع هو ملععملانيدح

 <!تحا ناو شيلا نهم ةنملا ل جاتبجالا» يطور شر ئاسك ةالصلل طرغس
 امل نا دامملارباسك ةيلللابالا ةرابعت اال وصولا اذا ا و

 2 5 دوبل وأ ةيداباه ايناغاي تال اب لا.عالا انما 6 اللا و ةالصلا 8

 ”اناكوززحالا يعي لامعالا غعداللا نأب .يلوتلاد ةنملا توري أه دوحرل لامعالا
 00 ًادددهلا جيش أشلا لؤنوه اهأضو ةينلا ن ف نيصلأ«ىوببرلاو

 تمرد ماد ةيمولإ لع ليل حضني هاف اسمرذ تاويلازب رن

 215 تعارف و ةنلا نع |ةنأكننسلا ثان قأ ع نال ننسلا
 2( سانا ةراعرا كلذ نا ليمدالولادف تيتزنلا لع تهزذو شسلا :

 0 شا ِم رايتخالا و 0 هتمعلا اخو
 ففعسوهيو أضر اشتمل نزلا 0 نزاام وك

 0 4 علا ايلاقر اتا كل هراعلل نيالا معد

 هي تاجا مالا بايطط جزل لك مشن كارلا 3

 ا



 د دنس يشلاب اريلا نايواهلاو اوفر/و للا لارا نك قايساك اصالا دمنا
 دحا ورع ونمو نال لالا نالع ال هيقلوصولا لالخ ارك هانا اهسن
 00 تائفامكإ ارسل الات 0 8 وبلاك دكا

 ارود محلا نيحإلا نيد مس]ضفالا لقد لالا نب :و ىلعلا هردأ
 ا 0 هضاالا هلا 0
 لكدعل نا ا لإ ٠ رسول :ضاقو هلشضوءصيزمفو هلعبزبقو
 2:١لوحددسع لو ص 0 مكلوا ةالملا هيلع دنعتباشلا نع وةسايبلا

 ادا نطاشلا؛ ناكذ م وسلا داما و ثييابللو ثبشعشإب ذوعأ يف

 1 عسولاو ضر هدأ ]علا رست الرولزملا ضعلأب ةياربل ا هةنسلا نانوعب 2 ل ا
 يا نيبب يزلالنمملا :ىعل يخل اول مهلا نيسلا نوكسو
 نب ا دديلاو ول ةرماة ملا 1 ذاولل نباح
 ريس ا ورحأو دادي ات مالم

 5 ثيعاوص رانالا ناحل اذا 0 9
 ىربلا 3 ةتيعيبصوء أذ لنا سغيو وبلا هنكؤعدبصدو دل شاعت 8

 مهرتم ةداعلا 2 هايملاب : يسيل ركلا زضاساداب اوانركزا# .
 نيريلا قرحا زم صولا باب ىةابلا ]سن نا ةنجيشلا عأت مرش نعاتنامل

 عج 1 ا 0 0 د د[ قل ا 1
 ل لظاكحارحا اواوضعتشن أكناو ةرحاد ةرعسخت الابرال انعدعاطوعد

 اكحامداقالإضلا ءاضعا نالخمالتخالا عرتش جاو بالغح تق.
 ”ريؤص نار نأكن أذ مطر مل ال ١ كوانالاا نايازااماو داخالا جرتم

 3 ؛انالا ىف يضع كيلا ىأصأ لري 21 نياك انا ؛املا مهرب
 م زمعسن امضعد عماصالا كالت تسب لخلل لو يأ

 . 0 يطع نأ محب ا كلوت ' الدواب ةييعال
 0 او ضن هع اا ل ضف الجي لع و لع سأل“ 5 35
 طمس دل عن مات ةياق يسع نامزن تسول
 3 ةالصلا لع لونوهو فد ذ ١ثيرملل هداوم ظاقتتسالا تقوى

 ريال مانو اييسغد نح؛نالا لعرب رسم الف مهد 2 راحأ امهتسااؤ 4

 يتلا ناسا سلا سر غو ةنس نيرملا ل: نال عرب تتنأباثنإ
 انك مولا "”ماداؤتسالا ةلاح تولي رملا سم 5 ثدمل

 ا كلفت لأ : فيضإسعو ا يانا
 مرا اع اناالو جلا وةواصلا عل من كاتسال ياني يا

 الا فنوب ناش 5ةالص]كر ع كاوسلاب 3 طر م كعج تاغ



 اهناةولا فد
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 واكسب مصل ةلاحتوكيناو يستورد ابتسال كين :

 نالوررلا ف يدفن ساب لاق مي نيك كق ةلاقكلاتسب

 ةجارلاريضتو زن ملارامصا رن عرس هيو رغلا مزعل فد 0 نآس خرا
 نيا فو كا تسال ليغ ضطح' مديد[ سعو لوقو ةالصلل ل مابقلاو مولا مايفلاو
 . وغلا لارداح وجو راجاتلا هرم ممول ا! قانعم زل امل تلوالا اما
 نكون. حوملل مةرمزك ديك ناسكتلا | نال هن الن وابم مله بع ارسوو
 ملال ذل الامال تام واهرسفب اي ءاننكا ةنرضاأب عدو سرح,
 .تادئلاباوب ا ميجباعيتسا؛ 0 فانت اوان
 نوايا" «ئلالبللو نرالل ىف املا لص نا نادضسالادحي ناكر لإ الالم

 هىلاسبب قشنتسن انفو ةنيد قاشثشسالاو زوصلا ركز خش اهلل كو نامل
 كلذ نالاكدر احباب يكلنساو محبو نع رك ل زخااذا ةد يظل قو

 ْغ 2 [ظران ناتركؤم ناننساميا 0 نوكيا
 5 اضالا انآ لال ..عراشلا كس كارك هقناكن“

 دداز( هلوقو ما ا :ولاتلا تل جمل اةقاشنتسالا ناؤئنعب

 شي ؤتسا زم دوب خرب نادتفكو يل اشور داني سو

 ةنسه اشو ضرشتلا سس ال ثيل رجل نوكنات | | نمل تنواهتوجإإ
 . تظالرعب نلحألاو نس ليلا اضالا 1 را و اهرب ةليضق فسوب ف رلع

 كلا هبي للا: 2 ةدام د كلشي نأ تريلا هنن نك واضبا

 : للا هير 10 '

 لعلة ران انوار اون 0 ةالصلا لعمال معلش يلتت 000 3

 0 ىرقت نمد رصمن وا ارهؤعواز نهال ماسالا اون

 كرا للا ل ودهاعتال كالطلاو دلل رواج نال
 : ل حوم) و ةدأر انامل ىلا كلدومو ةنس ثالغلا 00 0

 55 قاس 50 هدورال لش أع جاطن اصلا ادكو نس
 هلذ'ةلااءاضو من دل او 0 ثلاشلاو اغلا لوو ختسلا لأكل

 ةعباصاو هنو ضي نا فيلو غرس ارلالك حسم هولا قسو دوما
 نوبات ميناأ جس بانل 176 جيرع هانتزو اتبع 3 مرقم لع

 توطالرحاو ؛تاحتسالا نالازسيب يكتسم الل نول الر لاخو 2 هلأث

 رواندا اوتسالا: نعازرخ حرمك قا هنا زك ردع أنار تيرلعلا ازببالا
 أ لاضكإلا فالامر لو الإ تلا, اعتس:اافرلاو ون ل 3

 1 زهرا عس علم هنا قلاقدد مروبأشلا تهرمو هاه ارتحا ّدرم
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 0 ميس يح لايام لال -



 انهن 5 30 -
ولاكبسيئرتلاو نسبا : ءانملا

 1 ءال

دلل نال مسار وسفر زير دير بلال ل نسل
اتجاوهورص لابس الا: ميد 

 لم

2 نبا مدا نزالاذسارل 8 1-20 ادرك
 أمجاخر هيشبأسب |مهلخا 5

 0 هك
 هزل 1 77 0 ا 3 جسم 6

احل ,كرناع(وبالوا هلع ل عباشيام لا ا وضولاذ سوا
 س

 ,ىص ا تاوأ مملجرلا ازكو لدا هابل | من دارا تاريسالا مدرك ١ ننزل

 4 5 ذو مل انا اص هبرهاح لأحواو هياصعا كلدو هرنعز إلا 0

 سسعاساالا نادم مال كبر در و تولاإع
 1 ارب سام ١ تلح * بث

كن بيع دجال نأ مأدا مو بلع صين أك :١ مسح
 55 او سانلا ل

 يككو هراسبالعو ا انالا ]حو منان 'مااك 3 سولو مطلرزي مهجور عنب

 يا احن هدا نيش ناسسللا 5لقلا: د ني لو 0

 دولت دأبع نسحرو كركشو كركذو ناز ازتلا ةوال:لخاعع موللا ليضمدلل دع لوفي ناو

 مهللا ههحو]معرتعورانلا 2 بج ا قافتتسالا دنع

للا 'ىيلا هرب[ سعرذعو هوجو دوسنو هوحو_رضربت ليورتحو صم.
 بناتك طع يطع مر

مللا ىريلا ل عرنعو ارسال سحْؤس احب عب
 7 نمالو يشأب ٍباتكيطعتال م

دنعو كش عاطل ضال ميم كذب عزظ تخلط أرسل يسم :رنع :و يري
 5-7 

 مهلا يي صو هدسحأ توعبلل وعلا ترس ئننزلا 8 ب 52

تبث مزللا بلا هزحر] سعرنعورانلا نم ةونع ودعا
 مارقالا ذر موب .طاملاطعورق 

 موس نل 2 اروكتس ع سو ١ يوفغم وب داوحأ ١ ىرسيللا هلجر [-ةلبعو

 ص انش 4 و 0

 هن 5 الا دعد نيتمكر ارم لصدو منمررنعو ازه قالا اناق ب شيب ال

ملا ثيلشتتو ديك نارسالاو انا «ءىلايلغل ناهوركمو لم م
 لان ابلو درج أى ع

سم ورسنأو نائعنعلا درر ءوصولا دجد ]هرزملاب
 ا هدأ و2 لعا نس نسل دو ر

0 

 3 انكلداازكريايلا +. ماج دتام م
 ش "يرهن ةساخاذ نافنا .٠٠ طم فرلا لل ةريغيم

 لات يا :مدوضعلاوهاعو - 8 د عا يعيد ثيلاتلا كفلصالاقرقنلا

 ةساملا ان دهلرسدلا د نال ره ةقيمللا ”قرفذأنلاو جراخ مان ماخحتم نياسلا» رانا

 لمج+ هلو ةس اجلا نصو مح 8 مورو لضلارنملل نارلاو 9 ةراديلللا لص © لا

9 
. 

 مب سوس هيلا دوج مم هع سس حسم

 0 ل 2 ل ا ل ب لب وج يس سم ميسو



 س راو [تلايانيإيسلا جاه موخ م عرب للعلا م اك ولا 0 اقتل دل ءلاقت ماد !اقيا لا د منار (ىرظر وقتا نياعملا ثعراخالا معبل مقياس دروب لان نب 1 عم ولا فان الاعلاو ”ةارطا ماما دنع( : ندافا ىبسحت لظأ6 رخام ورغريرمتلا ناب لوقلا كل هاشمن اح لذ دلحلا لعل ورشا مفاضاو للعلا ىلا ا مدا ل! ضقعملا فاضان نيايبلا# يادلان كرا ثيرظ ناكر مرا طبر سف نمتانلاذ ةرايطدحا
 0 بوش وؤتل بطل عي .للابمولل 2 اأ 0 9 كيلا بت ةقلخأتمل ألا ,الالاصب بط لع جاوا من زاب لسا | اكتننسا و زصفملا يك ادئالخ ويفك نول !للامار دبمتلا ل ادن للا سار ةون ةإب ةاذأجج ض الان كرلا سح رولا ينقينمإ با » عؤرر ولا شد ايانعلاماتنأ# ىو لعر م.انسلا صحن يه نملاو ثرح ا ماعلا دنع ثرجرسلف امل | معاماو أحالاب ثرحرنم رانولاد لاش اماواد نوح جرو نع دانعمرنعو انت ىذا نوهيذ لوالا اما لا واردلا مااا © رانلل نا صتلاوزباشلل الخلا 7 كارم يراك علال امي هرشوا أدان امزس مر الضب
 يلام ضقنبنيإ يلا خج خيام وصولا نفس اكيا جدانل كارل كوفو عيال مارس ذل 5-5 اشيؤم هلاسا لخررقي ناكانأ بلل عضوي 2

 0-2 رز ةلابخ موسنلاو ومد للا هي يزلا ناكل رطب 0 درانخاب 0 امي قزلاىل ظ 1 نااع ء ثرهطت نأكم ١
 لا وْ يرام ا را رلا لاساؤا اركوريزطلا ف قاع 0 يلا ملا ف دوب سغسجال مال مرولاز واخئإل ه زصقنيا| 'وعو مذ برهظف ممل اد ل ناذلاركو فاكر يعنظاك مسأنجلا موزع ضنا لاقب ناب ماما اره ان تكالاذلاس مدننا سكب عمل سغلا 1 و اوضإلا نإ سيلتا محشي نيعلا لدا دنالضنفنم ضم الخال يباجلل علل دعلانم
 0 مزبا هيأ وزع ننالا> كشاونأذ علاسا عب !ثيجلاس ع 9 ل لعبا ذأ أف لانس لوبا مرح هوب قحتي ناس يطياملإ لون نا تيقلارم لا تفرهطيا ملل ال لاسلاسج+ نأك نا 5 هريخوأ نيليبسلا م عزعأم كاتو رآه .ةنايللاو هيام 0 و ىشازلا ا ارب رص ل ةداصالااونحولاب رمزو اولا ف ءومولا انس جبسي_شظو لامر ةنيع فن رل نك عمرلاد حسللاو ثولاو هيوحمع ”ناريحأا | ساما ذ ناكنا اجد ا < منال
 5 ا 1 59 لذا مزعرمل ثراصي ةنمالا] ياما ونجال م رسا لاس ! هرفحوا نيليبسلا مجحام 1 ابل 1 محيط ضد © 0
 فحل و ضو 0 منا يصراذ 1 يلع ةقرص دات كشف



 تاكاذارهطيا ملل هاف نال لاس لوف نع ءانفتسالاهم ىلكتلا مهيش امل ميذتاك

 ا ديفالباقلطم لاس وف قب جضرلوشن اتا عت
 ناعتم نأف اذاام ىالك نوت أع سيرسل )بسب سل اموال اسالا توكل نيليسلا

 رطب لاس هلق نابلونل ةرهطد عضوملل الاس توكي ترا ى زلال لاس وتم
 معسعلا نويزت ذا دي دس ريع ازنحالا ىلا:عيتتسم نكرداسك وذل ةقش|كْوص
 ىمه ذاضالا انزمااجيل مرز لاسم نيبعلا باجي ماذا اماعرألل قرصي ةرونلا
 اقع نال ريقي روكذل مرلا مخ ادرفنبال دا عمنيإ يبل امج 2ءراج اخ
 ف الاحا ازك د هتس اخ نبا 0 دوج نا ترد قل ماحب كريطتلا

 م هنأ لوفد نيلردسناسلامرلا ساب ملف

 لاف سج توكا ممنس يدنا مولا سإ نعزي لل ملا تالي
 9 ا 0 ا 7-2 . اميل نسما ١و موب لا

 ويسر جان هو ةضمأ 0 ا يضرم
 هتعيطرحأاداضعالا فرحا صه هل ؤ صحو ت ا نعاصمناو ثررعلا نع اننا مد

 مد ندا لع م لأسر, نعلاس اذا نا قرعلا مدن الع كح ءرشلا ءالمعاذ معلا
 مسأج نطأن ىرن ام(لكلا انهث_سخلا مرلاوهو ّدعاسلا هزه 5 تورعلا نعت
 هدا ممل ةيأنجرسنجزحألا |هاججإ) نيعلا باجيجلاسلا ميلاف انلطمإلب|امرل
 امف و رج رسل هناي لفل اماو ةريهطت بكي مضومإل ]يد مل مال هوضول ضفنبال

 ثرحبا مالا باغ شربعرسل نا سالب وازوص نم نمد انج نوكيال كاذكوش
 1 0 هال نيىلا حاس اذاالا هربا هظبال

 تاحزعلاس ام ناىزئالا وعملا

 ًأضتأن ناكر ب ابجإلا متم اواوه لاس ]بايلحأ دس مولخألا ١شأجإل نيعلا

 يبا ربا بزلا عرطد رضاقسالامدااب ىركأ هده ةيلياع ديد يرظنتدو
 ناولا مورخالا هرث ارهظنا] ثرحوه م شر عسيل هذا ائبيجلو سكوهو ثري

 ايل انيس امسح روكرملا تلكتل الل حر ةياتنلاو ةباقولا ةرابع نا ]صا ما نذ
 هع معتان و لأق فيحرسزلا جلا صأ نعل رعاضبا كلدلو ىزامللابرنعان رع
 وه نيبال اجرج عود نيم محورحل الماشم ءورلل ]عج مطب املا سدخ
 د١ درس معريطبأ لل هلونل ريوشلل ل مأدملا عيال ديبقتنإ نعدجالو هج
 ديبقتلار حا ريقي وأننا نلقنأكرورظلا ع هيدي نيإيسلا م عوز
 بجيل داريطناملل منج لنا مم ضن ةئئاّل ىلا لوبلا حرخول هنا كالا ريوكزلل

 ؟ د ابعلا ى:ةجاحال لاق نسموموانمرق م ةبانلل ]سعه ةفللا ل>ادرهطت
 ديغيالانا راحل م رع هر وزال كلت يعتد ل داو نيدرشلا رص دات اهم
 تالاف 1 ذئلانصؤلا ةروصدزت القد تال اما إجمل [لاوأ اونجولايرهطتملا

 اللا طجارشاف دئلزب ريلنلا نصت مسولو ندظنب ياريطياب لالا ساه مولا

 صاظرعام درب لذ هئخررتدب امزخا نأ سس ذلأ مورح تشاو ه اءارهطلامإل
 ااضعا تناملامريطيأىس دارا ندائريجتنباو يطورتلل غروصلا# عزبكلا نييبتتم 2غ
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 ضل ل ل 0

 ارفص!اماذ ايا قازبلا هب

 ” درب هانا ممل لمد اكضنانلانالكلذ دناكنوش يا ثرسلام ارمععبامال ل سفلاو اذوضولا
 0 لامها مدون ناين الا سال فصق م افل

 ور يعم ا مهزع م مراشللل ةيشسلاب جب ا ا
 ل 0 30 5 دولا خادما هحاتطلا» 9
 نانا دوطيأم دال ناكولو د :ازذو نأك نسي ءارهطتلا دش اي غرام سيلك مرا
 نطو ل ]ب ماا|ضفانرب فرامل ,اللو !نيعلا رسكلل لبإسلا ناكل ناك يلو

 مبا ل ١ 7 العال ناحل نيعل بشماج جلت كاملا قس ال امك رهن
 :وحاىلا ةسأن 1 عجز نم وهاذا نالسلا ا طارتشا نأ, لولا د

 ينج الا ةرايملا مهن مهام داربال حرب دبل كن ددوصتعلا وكذا أهعت ىدجال .
 جر انه نوكي ا د تالسسلا ةوفر هتعمل نلكتلا كلذلل ةجاحاللإق نممهنم دو
 ْت السلا ربجو هاوس عنه مده منا © 6-22 نعو سوم ] بسب نا ةوف بف ىو ثمكب
 ع ١ ويف بحون مر لمشلابد رتل يبه تول ملأ
 زد لاسام بيقين هيلع يزل مان ريح تم او دم ةفزجج عنجاكورلا
 روصو وإلا تاليسلا و قةلاحمأل هسالاشا روعلاو
 هرمغنموأ وني دل .ايسرال بين ةرعال اعلا لاا
 كال رؤاجوا ةاشالا م ةازرص دادزتسل رطل ادحواعاو نيالا
 ”سفقليا نإكيسلارمع 1 اهوناشلارنعي
 ؟* ىارعنافشي ١ را 0 1

 ب تيناعصد رك ها
 ىعلا ورح جاد لاس ازهر لج و لوغتمأد دوريضؤنلا
 الاغ2 00 ٍك حا اذا رتوتمد هربعلا دإ رتصا قا قازنلا «راصارا اتيقرام ولف ضب ١ئازملا مراصايؤر امد صول ا
 رهرملا ب قازملا دبرزصا ما وصف لحل ةوزيل اليأس نما اكو وا

 ناردلا 3 ناك و ٍةبريظلا عإمنو ضفنب الذ عيط موعد لباس وكف ابواعم ع 8
 1 ع مهديرسدا م ا 5 1 ب "1 ندير :

 راو وا انأسام ناك دارس 1١ لأ ١ او نال هارس كريهملا

 0 !نابوا فلكدالا 1 أ ضقني اطل غأمو
 اس ارم اذ نأذ ة رشا 2 ذاازهو نيلوفلا نالخإ اع

 داقارب دود ريخو ناينغلا درعت ناو هزانعصقنرحاور ل 5 ملا الم] مح نأ
 | ناو رش رفمح رخاو كاشخ ارام]هدهتاف ا دبسلا
 لاو لير فاس و امو تاعطل واننا كتبا اس

 اتللمل ضقن اخ اك اي لإ ضصقنال لوفد ضقت 0 اذا

 مب : 1



 ا ظ 0 : 3 ا سلتا 2000 ا ايل 7

 ترد ىو عب .لامزك ٍة

 ! ٠ 01 5 0 رسب انرح نوكيا بأ ثدخل دما زلنا

 | ١ : م مايقلا ايمط حلل نيب بزا لف اح

 ّك اذ ةسانجل ف تاليا رث االونال_ر بخ هنا لوصالا هنن كتبك بعل 4
 ٠ ْ

 أ | الان اقلام لح دره تشل هوما يراد

 00 عير ب ١ م را رز يجزاك دن دول دو ئالتحا اذا ىدو الموس
 1| اهنم هرازوروط أ الخ منمالو سمت فس ون يفي قئخفال ما:ةالرصل زوج

 ١ 2 ا 00 11 3 ومص الس ٠١ ُيأف ا ا 4 دالاو نارأنا او ! يللا
 | ا ا 3 جدال ا صيديتيو 510 يع

 0 1 انور ١ و "تانى أكاد 53 َت ردن ءاعالاو ا ْ

 | ُ يزول ناره مش ن : اولا ْن رأت: لف ا

 أ |: ش يعم هونمولا ضقت مخلاناع الشيل للربح ة سيل فيقال ا
 || |١ 0 ظ م تف ايدينا رخد دا 1: اا رع 1

 ْ ظ ظ ب 0 يمال بل ملم لوقو

 ١ 7 معيضم م و دؤد امد وغاز نأ وش احر د 3 ل

 | مف رضوا رفق ا اقف ةعنرتلامدصلاةردغال فس ]بن اولا م! ررعصو أ لتمر
 ْ دحأ ادن ثم مول( 0 ؟اييرواارعأت وا اياقلسلا

 | | 6 وراسل 1 ا 00
 || اوي مان بله وصولا 0 راسا
 ْ 1 قاع طيس كتيمرتؤملاو برمزفلا هور كا

 1 ْ 0 دانتسالاةظقس ليزاولامإا دايت دارا دل اللا تولع هب

 ظ اورولبولا لاذ ىواييظلاو ةيارهل حا رأته ضتنلاوزب اولتسالا

 ا

 ظ

 35 "5 زفرألا نع فرعي ل مارا كالخ مهيلحول ننغسو ىبإ هاوزإ

 9 : د هتناوا ةمشجو م
 ْ 5 انرقتما ناو ضم ريا قف ادااث اقف ْ 2 ١

 ٠ بولي ايإإىطضموولا اززطرلا كو هللا هك

 ظ يف تسول + 0-6 ْ
| | 

 ١ ا ْ + تو هما 0

 د

 ا
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 يانا 0 نعال نال ةياره قاملاهش فعب مع هوعا وللا 0 رز]فلا ناس مور ورش مكس نار هلرثب ايران 'لحركرل نم 0 0 نسا ما ةتضرتا ذمحيمت أو هدأ وك 0 هلا 0 دلو زيتا ؛
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 1 مج كلي بغلاف هأملا تاك نارين عو فلاب يفاثلاورملأب لوالا نا

 كيان يعاعا 00 نكرو اللا +لعاصيصنتركرل اباه درواو الالاو
 مثب اللا رصي+ل ةعل تبدو ح عوج عم نريلا:مديلع هتلاسا
 ْ 0 هيا 9 دئح  هيطت هبروماملا نال هارااسي

 زاولا ل ال لاصيإ ةّرالع جو اهطوصاو يل لخادألاءالاصبا بي
 ظ تطال يفرجزسدلا شو يريال] تغاف هرمل اقكبولو كلولا بكالو

 ا انكو دقت مانا
 ناكن اك طولا فناماوو ءازجا

0 ْ 

 مظاعر عن أف او ا ناورمرب الف كبح رع وز صيالا نا مظ!علخ غو طفلا
 ظ

 0 نئلكتبا نكت عا 0
 ظ #»ً معان اوان . ناكتد الا ]صدال

 نه تلكّمالو هانل رمال خرب ريالا دلحد ؛اماّرم اناكاضراسل ل
0 

 ,هركد املا ليل هل 2ك ]11
 ْ ظ

 ظ م :تثثعنالا وم تلا نع مركزا ةراشنا نرد اذ لوفو دعي شل ير

 يعل ,_!ىط د :رصامركؤب و ] جاامإ صمد فرحاما بسلا اما
ْ 

 ٠  لزرااو تدؤمو الطن امذ يضول اكتهزنلاف**.

 4: هيشجر ارسأم ولموأ هيام أل نااؤةَساك 3
/ 

 1 كسلا ارو.تاءنإلا [ مريول + و

 مىحانإ اه 20 51 1 /

او خد ملصفم ممن أك وص ل ءابباع ف ادبي نال خلا نئس ىا
 الين ل

 لضم هوب و ل ا .حرسزي ناو نيعسر الا نازيلا

 أما ذااما 0 اذا انهو ديلجر[نعالاو 0 ىا

 املأ ريفي كاب 0 .هنرب لكس ا اسي بهو اراضي ا

 ية هيلعو 0 ةسأر رسرلا '6

 وا ا ءاملا نع نيت 0

جد مملة 4 اقف باجل اس 3 د
 3 لع 

5 امل: الل ق.للمل ريغنا وورررملا هب 3
 2 و ؛وضول سرد مفاثكم 4

 ؛.الالا
 ٠ لسلة وكام لصالا البا ة ةرتسل 7 1

 رم اا طا كودأزأ 0 ةروضلا صا لالتبا نااوعن

 2 ؛رلعلاك اهيصالس 8م روض ل ناك اذأ لجرلانعازاوتحا
 ماىاوالل لاصباب 2 تنأفاذااماو هل ىبعم سياوزللا تناك ازهر

1 ٌ 00 

 هرتتسيام دجال وجرت العز علا حووا ةينقلا فوه ل محل .رىل :للا ناكرعشلا ظ
 ل يصل 0
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 بجاتسلاوربل دوؤشلاف . .بجي 0 ناسف وامئلزك
 .٠ متل هاري دولا ءيلاو .. م لوؤملا داع داكتا ١ 2

 قير أما موهو تايملل نم نخر )انه زك ضم كرت رايلادي دشنو نونلا سالو رم رماني فدل ءانصا مرعب نيتيعرر ل دل مشوه ذاتك فزنام
 ني جوا معزاس ايادي تو علا كو خيارك ت حا, ف ميببإ ايل علجإلا مور مصا ١ (ايلا نيدو خيل نوكس قالا

00 
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 :ر نركلتم مزعالاونبولاو را 5-5-0-0
 ننساه و: موب مايالريس. ماللاو ةالصلا مثرشو دع مويل |سخلا نسي يا

ا ضونو ثرحاُ زعط مودل تعا نمش هت فال ةرقو تقول اانرال صالاره
 تو

 ساي اواو ءا توك ددنعي نئسول يخت فا ل
 : :دانصلا

 لاسعالسا] دافر علاوة ةااو زامل اورلالماف ةىلل كعرشاسناكوا بووتلا ]م
 ءاضعإشلا لك فشلا ةحلل وصوم لسمو سغاول ىلاغلا قون سل انالخ هرامع م:

 نسي امه لاسغالا طرشببال نال الحزكشم هر ىلا زلال ان نسر ناعو 5

با ناىريالالاستخالا ةرارطهرهطتم وهو يف نيكي ناطرشناماو هزحال لات
 سوبأ

ايطباهملضي نا اهزشب انار ةالصلا كلاشغالا طرتشسا]
 2 اركو لاسعالا.5 ةر

ني ناالا ويلا م دعلاس هتراببلطد ارهطتم ن :نأ
 ل ناوإصاح ف رّرشأ هيدإل ث

 "وصقل اإضأ امل مالنا نا ئلجا لاتخاف
مركزا :واؤا تلتخالارهدامنلا أش ١ال [سعلا م ا

 

 ص درك لاح ١ مون مال ميرركلا ”محارلا مفدؤخلا ازهزم دومتعأ ملال ا

 ا دند نون عدو نوسلان وسبا ناهرانلا نانا ها هدنا و/سابع نباو ظ

 نعل اد لاشغالاب 0 مزمأف مت محار مضت ىراتنو فقسلا بي بيق ْ

 لسملا اقناال !نصرألا نضال ةىزل مود فرضا ةرايجاح نوكأ

١ 

رس غال معلا كنا انأكمال ةالصلاو مملا ثغب ف ارمويرظل ْ
 نام ِق امازكو س

 ةراهطإع نول دوصعملا نال هنثامويجال ال نكماليرب مرتشر 0 1 ا

 دبع نه راوس ديولل عنملا رسوأن راقمشنالا سكب ب ناو :عط ءومل نرانمرهو [خلا ا

 للاب ةالصلا ديلع هدأ تاث سريز:ثيرحو مد دؤف مول نأك

 0 8 تاشأب .وزمعرحا لات غالا للفلل 6 2-06

 ةحيراو ساو نما مد (هليدحالا حو.ىلا لازنأ مدن انا ءاقنلا

0 .وهر ملوزحأوو تاليعلل و 9 ارمحالا رب رثعو ةبععودد ةعجالاتغالا
 

 ا ا ارهر ماكنا ااواوهو_ززسزحأو

 هنعص :أيبل مسزلب نا يصالاو ميارشلااب نوطاخجالرا انالاتغالا ملي الضف
 | سعاو) تعال ا را :ونمولا بوحو ىك شرد ةئصكممالاساراحد ةناشلا

 3 ا يس لاسنتعالا دجو مال كاؤاب لاتعالا ةليفح لان ةى صو زعل موي

يح وان ص ضل نيك امامزجأ اذا ةماعلا ةنسلراحا وإطوكيدرب زملا
 نه

 نالط 0 - ةاملأو رم ءوضولا دوام فال املأ : زمؤكبام قرارا تحال ىو

 ١ 2 واوا اريراعم_سلازهوزللاباندوتو ا نأك ملا ةلملاوبلعإ نال

وبوبالاقو ل والا لالا هن هلل لص موللل لاستغالا
 , ىلا لاف واصلا وه فس

 كيا 5215 ندع هى مونافهناشسا ١ تامما نع ءظنلا عطف عمار راهن ظ 1

 . الئاوةالصلا هيلعزا ةبطعس.:رحرل رب توم عالاو نع ولدا وارطغلا
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 مصرس مامزابيزلابز هتاولوزا سلا نوري سغلاو رضوا
 ريبعلا هرصدال نضالاو ١

 ملسناف الا فئاولذ هت يلطف تير ايإرفت نازحي م عرنضيال دؤفدملوالَقلو ةيقمم رانيا 'ماشلا ومأ خللا رهطنما# أن ضولو هركرإ ضتشم ]سلا وذ يقع هركذ نال لقاك انل! داما دار ىورظل عايتحللا رمل صؤمل راض ناكو الإ أملا اي نلتيلاو باقر ةراصلا تو ,هلزل هداك ة داعي يلع مال هج لل جلاحالو معلا صون اك ضال امنع ورع ملا ءامركد مولكلاوراطمالا سد نوكيدكد_رجرللا ةزع منوكترد تارنملا درانالد توعلا امنا ىضومؤ ثيبرقو راما يل ىلا لان ال مؤتسلا يحل ملكا لع لرد عسل ارز م جرعة فجل يا عيل ..: كنه امو أوسلا ملزادددأ نار[ ماه لوران رالو راجل [ تبا اصإخسملا ةديجذئ رهام كل ذادعام_جرالا ؛ابدولحلا: لزنام ايست هم دار درانيالا ةراحلد * ترملإ رابال راك هطمرهاطضمرالا ءامانكو تيبانلأ دردلا 0 ه امال اه يلب 3 يطل انامل لزيوهناج زرت تلد ثمل د مالح رايسلا عز أنا املا ال0 ليسفم ارب ةفالجب رصيوعرسح لب طىأ 00 هيلا م ع نع اكلم ماهو رسل وطنا اجيد مح اب ىيطرغازلالا الل وعم
 سار نأنصإل ناك يطلا خي ناوي الخ كارا تول اذا هدا مم وصولا روج نك نبال ”ددر نااه ور يقي ثيج دف ةهماوا كايد ةرثكب هن لردؤملا ال نا قتلا س:رارملا هيي خالل لتس أع مموتؤلا م خامرحاو فضول توا ناو سانا ةرارهل ناسا تاضنالا دوت الخ معنوي مازتحالا فيا نات اص 0-0 ليرس م دارا اخ وبا ىد لك أشملالضد نأ, يح كاراسخان قاصرا رحإ رسكرغا ذوب سيلا نيه اطل ابر زتحإل لشد قايما# : 1 2 ىف وىراارحاظفاب ةاماشلا صقل ليقود غنا ةددحا ظعل نال نقف ..نلطاكإ تب نيريبقملا نيييريا خلل و ءوضول وحبا نت لكلاونيعصولا رعاذا هنأب تذلوب وهو ناصوالا رجا قار بع ثيح ةياقإلاو :يارهل رنا _ىدوهو ةيأتفملا كام ف ا :رامج ءالل جرحاذلالا نأكتنفو ىأؤ ناكر حاط ىا متاطلابجازتمالاصيال يا حازب ,ميطنعاناالا هلو دل اىهش در 7 9 نولي داوشب نكرر زلت وراغالك وأ 7 1 داع عن ومع حن ضو نبال ازيطو الل قاصرا رز ناو مال ركتللاب صولا لوك هنا ةيالا نا «طعارهو نطعرلا ضي ا نانا كرها هرصقإ ايي وا نازل( جزا نجح مدا اوس عاطاتب طلتخااذا يعول ننال

 هرج ش



 ماطر ءابشمالا لسعد هير شر وجنكولذ ابل: ادنتم ءالل راض قالا نوال ثيحر
 عطر هرفت ةوضولا زاوج مدع ؤرتعا اذ ميكر اشالاكدم اح ضاطلولانازا زنا ىصلاو رنا

 الع هلل ضاذ نوعي. هضحن اذا اركدسلوفو كلزل نايا مانا بس نويل ةقرا نع
 صخخ صرف مقربه لن لبلاب ندي نا مطلاب هرمؤتسوإلاو ةراييطلا هزوهالش ىنيط
 ' ؟يوجال نيد رب اذا نأ نأذ - نانومؤلل "نوحي هةكيو يطو مول ارفتورالل قالقابلاو

 لاا الهد غرر مليونا نبالغ تامة ننام
 داهررسلاك ئاظنلا مرصقب امم نا اذااهاو لذا هرمطلكذاظظنلا هدصقنالا م لل
 ناليسلاو ةقرلإن عا عبط نعبلملا مرخاذاالا نجوي لذ مولا نانشدلاو

 طضاصوان . ابراج نا طلتخ نارسايعم نك.

 الارسنال را رم
 را 2 نيبغل كرو 5 ع موصل اماؤاالا 1:
 11 دالارملا هان ش وم "وا 03

 التلال رايإص اخو دب مالا 0 ا 3
 ندا 0 1 2 5 كي

 طبضام ناكو ياللا قل معة سبتب هزي اموهو ايراجح لل ناك ناذ الهوا نال ارثك سبت

 هجروا دنولوا حارسا اذا سجال ديلا نيرتشالا دنع شكل ضراو رشي جارذع
 طلشخلا اجار ناذر شعور سوه يذلا ءام ا ديرادل الاه تيزهاسأمور سب داذ
 نال ذارالل نأ للا ورلا مها شلا ملا بهذ املل ةراشاا الانف قفا وقدر
 هذأصوا رحل رتب ملم اليلق ناكتنأو رسميا دا معان هلا مومكلامملا سهزامو سخن
 كال درسا ثا مدعنال هنا صواوحا يخت لادا ةسايلا وقوي برا ابارسحت انو
 ىعرد_سأبركا ارد رفا زل ليشعر كي ٍقرلااهاوأ اند رع
 فوف تاضبف عجبوهو :حاسملا زب ل يفوا عصا توئسو مدرا تضل تسم وللا راك
 هنا حإرذ ني الئورتسي زعم ارورم_ل مول ناكاذاو لوألا جارلا ور 5 نإ ضمك
 هقلرثس نأك طسول نآل هدأ نجعال د نيعو لواج زجل ناو هد غلا ٌتعرسرلا ف

 سمت زسأجل نيت عقوق يرع مكر شع رع لذا ضل ناكول در تف عر لمونبد
 راسن األ قجاَمرشعنؤرشعوهو ساب ف تعتوولو سكي ه:رشع وشعره طا
 ىلفساورشجةارشع نصوم لعا ناىول و مشا خرتتلا نيرردلا قاكرهاطوهههرشع قر شع زعم
 هلعانكناب رسخت شع رضع جلقاراصو املا بضنول وح ممل تغاوبب انهت كلذ مانا
 ريس قر شع ملدا رهام جت سالف تحتوو شع زلاشع هؤطساور شعور شع مدا

 بح نكواب يظلا نعام ازكدب (ونصولاز احر شع قرشسجإل :امل اوس اول حو مس نور

 د نأ وص ن هرسعب ل هيد لوملا وهو رسع د مس نص لعزي نا غض ناضحرراولا هو »رسنعيال عيذ لولا ومو رثسع ج مال

 ف 0ك فراج تالا كلن لالخ 10

 هتلاسئدراملا بهذي هنال اح ؛املا هرم ىل هجر نافنأذ نس نآس انح وتد أغيدض

 تلا: صويام رادتم نين زملك نييك نال زيوجي ملل يسملل ههيحي نأك ناو

 _ك
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 رو 5 "1 0 0 00 نات ا 34 ا انوع رعلال ب تلال 158

 0 لاوا اوس روف نامل ماس لون خللا هس رع
 ادوحو نعشال و هبل عا اتحام ةوداو او ساودبيم مم أل اللا نات ىف علرررطل و تحتل > ناقل رماطوهت ديلا ةلوصو وت لوبا مزتماف فمش رام د »| لعلها كاجزتماذابم_رسكور هال ن نان ايمداها فيراللاجراسي خل ل راش 5 لا ان يررانكدالف هذان و رسخت ءاواسو اسجل ,رثكا بلباس نإ سنجوعسوا ةنيجلع الار [يزبازبلا ىدإ نأ عضوم مل تخين 0 ,ريدل ا 23 ىقناسااضؤ 9 'رالعاوعبجاذ ةساجبأ عمضوم ماوص هولا 'راح
 بصرالا ب عوض 2 212 ه ؟رارللا لصالا نال نبل ن للا مرجيو سن مساج نلظ|ع اني ملا ب نصوم ةرااح:سلاوسلا منشالد ,جراجإل موتو نرغب هيأ صوتي شعور ثع . نعضوخ ص اذا تيزاقلا ورمل و_رملاك دره ناكازا لتس صب الا ءايراخلن ل لوس رلازه ضخ لاو راح هننال ا/وهطإ عا: الاتوك نانا ان ويم ا لا جاعلا رتعوانيويبوهد بازل ١ ئرعؤ الا بصي اقلاتفردحإم ابدا وي ف عطو دك
 خاذلاولا( :زابال ماعطملا ملا مف فضلا ازكو ةسأ : ماهرنم برشد فلا قدا زا
 او رسحي رز هد واخد ا بالا "ار 00 جداد راناكمريعلا ل هسن "( نيعي نا ازكو مين تينا دعنا خذا ةزكنؤأ كيبع هكرما لاو داّتع الا هل دإجرن ١ ناناضيإ انما 'عناو مزح فلل و ادلع

 8 ىرسا م/ورطلا لجالل ]اع بياذل ال« نم مل ا مهنم و كرمارتم هنم نارتغالا و ضولل ل رع املا ناق اذا ارهاق نموهم
 ا يل نايامإوؤناغلا تلك ضو هسا مدل ثيحو توما دنع حالي مومسملا مرملا ام اوهسحنلا نالفلإس م داذ ياماها الا دسفي هنافز زوالاو 0 17 اعلى ام نعرلوأل ك اا زرمحا د 08 ا اتنئأك ا 59 هيل نوت ناالا ةيلظو فعلوا اودويلاكطاس 6 هلل ناوج توم 0 دفضلا كمل اك ءالل هيمو نلوم تكلم 00 ! ىلام ناويج تومبس بالوعي 3 نوداالابس م ذرب انكرلئبئام تعزو
 ادام الع |هنرعم قتال نال ةنلص تراج ملتئو صو حام داهم و ْ نينا محلول عمال هنرعم قاما لك رهن دعم ناد ملدا نب رمأب با ع
 ا ماذ ثسوب يل و لعالا طعن مو موا علمنا اذ ا ا يس ازا وو كيل نب تناوب هو سي نذ حلوم وهراهجش قيلاللل لات م 3 قاشلارا رحم قكسل كساد نال هنإلصز وما ثيح مداره هرهوز اق هك

 1 تول رس اير طي شاش طلو وأ لج تيكالا لوكاموهت مد ىن 38 بعيب ا نال كيسلل مد ١ نا نيعضوهر_رسج سس مدنا هإوق لعاب رسما ءالل قماعم



 ناكنادزتاسو ةبوطي دوحول سني اف 50
 هلا يصاظحك ملا مراماو لام 2 مع ةذرج ركمالو املا نكسب مالدسفي الالم ألى توت يام
 لقوا تكن ءدداطرلأد لفضلا4 ال شوا «كاملإت دو
 ل دربال ئهءاملا ارغف تاماؤألئاس مد هلام ىوس ءاملا فرعي ام واذن دارها
 اناهبو ىرشا هرفي د را الدسفباإل 0 دعو
 مشالذ ذاميأقنلا دا قامركذ 0 مددإسيلامركد دنا تن
 ا قول سولو يوأحتلا نع انوملاذجو ل ةارلولا امو
 0 0و تسلا 00 نالخنإا »ا

 مهعلرد : و /

 0 6-3 اوكا 5 0 ازيوجيال يأ
 تمور عي ١ تلارمرص هركذ رلا مابا قعر اك ريغ م »رطبا وضواز وحيل ةراشما فو
 ًانطعاعتساولغب ١ ل ءوارخ م مسا هاش .هيبالو ١ اركش هباقنلاى ةرامعلا
 ف ف مركأ معقب 0 هداحرم اري معا راصتعالابدإ للا نارضالاقورصمعإالع
 تعا يل اني دحون ِغ وال معا ورعان طع تس اد شو دال الوان ام وكيلووب بولا
 3 خا وبا تلق اذا ام)عسي موممتعا اذا ازا اوجه لاعتسالاوراصتا
 قاس مِلْع انا ظل مفالط نعال مانيب مروضجإل يالا مهي_قأم مم الففل لوما نأ جولالب صتفلاىوعد طعالبلد_زمهتني الذ مهاظ كل د د ثراح مفر وا 0 ع
 0 اص هانضرب ل اهب نلكتلا 3قاشمل قامو ناول بلش مأقم
 . انوا وضولازاوح ةيافؤلل
 0 فاغ هريغميلع رلادو 1
 ثبع نإ ع 3 ثرط 5 5 [نويل هنا 3

 راهن 6 0 قلي ناو وأي تاميألا د 1 تاعبالام 0 اوطولا ز وكب 5
 35 ناح الا مسامع + و تلا صاع -ساوانال ا نال وبس ملتح ابل ادهرأ ايما
 لاكو نيلسون ازنمالا لاقلاما ب ادحأ:دييغلاوزج ريتمراصولالو +
 كبح عادلا د باششلا و وأ ثيظتتتلا < رصودال مهاط سالك ابامأ نب م ارجأب ازيمالا

 زال املك وصولا ر اخ حازت ]كب م مرلعربغ مونص جزج 4 الا عزب
 الاخ ازهم تأدلا برئشالو: طرا مام لخدالاب نوب مزن شرا
 بلاغلا رمءالذ انس ظل اراجارم نا 2 روكي ثااما ولكل

 تاكتاوإ اوازجالاب نافل تعي تصولا ىءاملا نلاخيانؤلا تاعبامل مدعو مدر الج تينا عنا نم لنقاناخ ل الذ ناو عن 0 !!قرالل الاخ تولين اما ىاخجالفاعبام نأناناو
 لدحأو نصو ة قلاحناو زاجالاو < وصولا زر وعاام هكا وأ ثراث رنا نجف 1



 نانا ذمطلاو نوللا دام فلاجالثم لأ“ جولاكل 5م ةيلغلاريتعت ثدهصروا

 | قتلني نطل امارإوزاجالاو دب وصولا زعإ دين بلاخلاوهرىطوا نللا
 نضل رت رك مذا - 5 تعلخكال ةباتنلا قام 1 منهو وا ابق ةلغلا
 مو وقوتاليسلاوةف لاوه ىلا هوبطزع؛اذأ رح حال اكاعبال حراما لع

 رلوازصك ب:_لطاىا 2 رمل لعتسا|م دوف وعشملا هاملابانضيأ وضولا) وجالوا

 9 لا لوعلا لع -ريطبال مهاط دما وصولا هش ةريادال ذأ مع اونصولا وجال د َْك ول

 مال يعد سيفن قيامه اطن أك نأو هيغل ياايلعملل انه مام هلو 3
 ْث جل اول بول دضفناعشسللا كوول ذو يمتحن

 قاشلاو در لنعو طضح ةيَملرصتِس سل اليغرنعو تسوب و 0
 [ةراضتوو ءاججلايالعتسم ءال راح ةبزؤلا دصٍجب ثول ضونولد ةريعال ثيل ازا
 انهرتع 2000 دريتلا ثوولل ا نضوتوو ماع اجالاياوعتسم .املابصيال درتسلل صوم
 ب ٠ رب للنع ثول لانا مدمل_ونأشلا دعاركد 00 مكلرخاذالخزت ّيرنعو
 جاك اشلاوةزلافانح داون ولعتسر اص ةيرتلارسقمل نعونل دوتواو

 ايت كرا نر ةئالثرومارحاب روهترمي املاريرتلا ا ةياردلل عت ٠
 الهر رضعلا نع _زمولا طيتسو ال وا 0000 ن أك ءاوسب برعملا ف برعتغوا

 . حادا يالا يزاول نو تالا ةنعي هيو م
 اتماورخولا طوتمس ثعحب منول يعامل ننال ثم هونصإلازعربإ ةنأحاث ةيلجر

 ْ 0 ةيود 8-5 داعاخلل: ناوغنشي الثمر يلا نعزصولا طوقسد ثردلا

 ا وضولازا وح م اع ركرام: ع قابلا عا عافووم ثردمل ميرا !نوكيو
 اش واثر >ر ١ لل للرد تاهناذ ةروزصلا مدعن د يقم ؛الل كارد
 1 فد نأكو هد درمتاا ماد فارتغالل ءالأ ى ديلا تهاجولانصناخلا

 ةناطق هىلرل الملل إل سياج جوداعتسر مال جاخال ىلا ل بز داف
 ضاط نأ ةسالأ» ,ةالمو ديند مزخلوأ كلزن 0 ةسمعد أملا لت لحااذا ل
 لكاواو تزملا طلاخ ةنالوأ تنمؤلا طوع الوعتسم سي اومهدا/وهطونبالو
 لّشوبلا ملت فرلأ ؛املاو ردع اراقدال 0 مر صل ا ءانالا ثدلجيوا عرب

 يوسوه و هرعشس نإ عل هس اتسع اوةبزولا اع عانوا ماعطلا
 12 "جابك درهلاو !ثطلا» تاهلنام رجب عريب لسع اذا ازك و المعتسم الأصيل
 0 ةضد ا اناصد صلاانمْؤلا داو سلا 'عيلجر

 , متنا بابح تانتالاز وعسل م هبوت نئنسعو ةيضمعلا
 توحلز 01 ب دي ذأكا ذااما الل كعشتإ مانالأ ىو اس

 تصدرزئاد يلا ا ىدرومطلا حجبججا ا يولد 7

 لعشسلا الأ مرش رك 0 م ناورازالا ةرادرطل كج جرحو مسا ٍ

 الو اوسلو ماا !ةاو أ ةزللدن كعك نتنالا دوج سلا ؛الل اما
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 وصعزر ضؤلاءاطغس ناوهوز انسه عم هانب يام تدَخ حرر بم م ليفت

 ل عتسل هزي ةسلاج مديل كالا تيلل هلال عتس ءالاصياا بلع ماكل ٠
 لارا عني دنارطد وسلا ام الا الط 0 نولبالو ٠7

 ركذو وجا زحاا وضع مز نعناحال يعن ل نفداوص سمانا ثرحت زل وزوجال كب دوش تح هرب اماسي كساد دبع ندا سعاد 0 قارب وتس :ضوضعلا
 معلا ف تيقبول وح وأنا أنا 000 زي |امالعسرملا اذان نا عع واهلا
 زا لادا نيب لعيزاا]لبلا ن همر واج ةملل ا للوضعلا كلف عيال لالا مد ةعم
 تال تسول كو نفياحلإ لولا تروج نلا ضان نضؤاذا !ناخيضاة ىو قو ميما ةبانللا باب طرحا وون انما ذ ازاجر اجب للولد زوما يطا وابل

 روصو 4 انيوكالا مالصاخو ى وس 00 ننعزاجر جلل نا ناض ون ناو سكاس امل
 مرح ني سال محلا ونسلا تاىبالا ضبا ]لاو وصول يوكل هدام 0
 لحالي نطل ايزي رهف بوجلاو ت نام ويضيف مايكل راداوملا عا اتولطلل ءاملا
 رامخ زر اللا ا 1 :هاطلا تاعي املاو ةزيملل هايللاباضراروكو
 رنا عجاج يلد هاب لحانوحرضلا زواق ساجكملاخب وللا ونوم لعسأ يانا نجس وزراا ءاملاوهو اجاب ساس واهل لاا لوس ئزلا الا ناواكدمدا يوان نلت هد.ولطلل نابل 0
 ةليمدرووعماطوما ل دندد رمال الذ شا طعنا الا ل
 !ايزغاماركو تاراصلا حلا ينال تاد نال ةرهاطلا" أشسالا# نريلارعب لسيما
 2 انه ءايمساما م يدم اسيوي ار امالا ثردح بالو ةرذ طه
 رفا قف نع هاك مالسسم الإ عصب ةيوزصر خان عرب تري رس ذا الث
 ' برق نرصد وعسل تيت نو ازداضعالا ص هريغو ناب 5 اب ثرلحل نأ م ثرعو

 مل نإ وترحم 0 2 ذمؤءاواعلاجس للا داعش 0 ا ثراح 0

 ا 2 اخودرلاب ا

 راحوا د ةبلم اجركم نجا نول ]مكراصإم لأ تي كاملا
 صفعلاو بشل لثعوه او نتنلا منيالكو ةثما قرالااماو يعتاد جر ريزشلاها اي دالورب رز سال لسا هدير! انمطب
 2 اللص اب 0 01 3ىلالا 3س ب هولا « احنمو
 ىسياا تسل ةصاطخو 4 اكد وحال مام" الو نالج يو
 0 2 ةرضط 0 51 نأ نإ 9 00 انقل

 نعزفو هرجع ءالصلا وجد د اصب نأ عرار بو خيا ا
 يرن !ارياق) يطا وأن اي ١ هتيم 1 نس ياس عسا لن عراو هلأ
 تس ىإ عر يطم ةناشملا ةحلإ) اع ري ناقل ضرك را هنمنن ا



 ام .ادرمخ يطيل ةيريوطلا تو مل دوهير سينا الملا ركب

 5 ل قداس ور ارم ناولال ياللا ةماط مل كر ممل دود مكمال

 1 حاوص تمره مأدج لوثرخ

 ,مطياع لاا نمطيةراجيربامو ٠
 لمحالا يعازا < لوقلا داو ل بانل ناو ل

 . مد 0 ل 0 كرالهطي
 :ايّولا بانك ناسا ملعوزنلا رس م يطب ةيرلأب راح مهطب ناو حلكنأ دارلو

 ا ا 00 9 نرثي نامل نال كلو
 لعلنا طعم وا ضازإ وحاضر 5 ا هاج 4 الجدار طتططع
 لص فراا وهو ال ازعاّرهو هئالص تزاح 0 دق جز ا

 00 ع لم لاوهو ةننقك" حلاصو ةياردل
 بالام ىااإلإ 16 امو هوو 0 ءاؤ دبا صنم در وم

 رس مزلارج ةاكرل فوط ؤبإمو ا نا اوس دلا
 1 ل ب مارق ن امماطرإلا 46 اورتش ناوسؤلا
 هك مؤ 0 ااعا؟ ما 0 هنس.نأشبلاولشواو هتالص

 4 وح حوزلا علو ة طر نول نال قرغاع دلل :كلنورررلا ىو هتلصْروُج
 طا شدا وف ةسابازك حور و 1 ضنرأي واو ةفاطورف ةحونرلا كا ملط

 1 ةناتنلاو ةياقولا كا 31 ١تهدو و نا كلاهما

 هلو ناو رضلا راها مزلب السل رز الام نال حازلو ةولزا عريط ةدرلاب
 0-5 2 هدا نال 0 د 7 0 00 سل

 مومإل ةراذسا ممهتل ا اجب رمرمادللا ليش مناك و ورارلت هركرذ
 75 رار د :ائناللا : رع !ورمحاو ناو هو
 ا رل امرإملا ةرايطأجع هر ارب 0 ار انك نيم ةرركلم

 !©نأو ثول ١ ةرانلو مشل هذ وانام ا

 9 منعرلإل ياما 0 الا بمترماذ ننكر لاما
 70 أعج هلوررشست همت ااا ا هركذ جدارتيلابر با

 . احامررلا عدلا وش اب »نمر احاورا تارؤيو م توون
 ١ ١ . هيب 012م قانا لل دال يل رضلا دوعج رع

 مخلد تالاندارك 0 ماطتمعسو 7
 1 ك1 ري وانك و يطع ارزها ع ةشيللرعشس ى
 منج ل دج! لوم حما قينعإل قد هدإ كر سأ عنا نعيو 9

 هب وةعيلا اور 5 هباسابالد نوملازرشلاورالللدا نجلة

 هب !

 يي



 لعباس نامنارييلازكو سيلا شي اربغد توما ةررماإلا وسلا اهلا
 ةنكاسألا أن! انجلو نب ١ قران الدر .رفت العام ةئيلب

 0 نك درا وغع و 0 :ا نأسالا كلك 0 1

9 

 220007 لك
 نست او 1 2و سبر راديو رهط رسل 8

 تاانرنعمزلاز ملا طوسللو .يالاستلاةنيدلإ جلل ١ رك تاياورلاسفلتخا ل
 كيما كرا هيارط حاس اهتخاد لايللا فرخ اثل كاسل نبع
 جمال | رخو اداقلا ب هغتنب بخ أف تيار كشإلو دياب ةعخص
 2 تشاو ةبارخ عضد يدلل: 0 دذك تارربرط .مويرلاك كله ل( ماتا

 6 ةنيعذس كياعاتسذ زير 000 ةباد 1 ناتباهرءساكل قمايف
 ترة م وركن 0 1
 رضاع ثان الا ايون ب ان و راضي " 5 الل نأضا

 0-0 ا لاهله بد لاما '/مملز ىعيانه هيضتقي ىزلا و
 نزلا كر لحن ح وص نا كو ناد ضاق و تدوس للاو دزذكد هيلع اصدو :

 ذاب ىصع 2 ءااطلاو تالص 0008 يذل بع . ذو لكل ارا عاصا ذأ
 ا انا ورسهبال سظنملا!ىاراخلا نا 9[
 لعلم ةماذاو سك هدأعلو ةيعد ناشلا قد رسكج رسل هنسو نتا
 عب 0 ضو ثيكأطر ريل دي نأك نا ةرل اوي اجر ذاسا عج

 ءاالا ناداو رست اطر نإ مال
 5 مواد الارضي ا ةباوكناوالو م !ارسج ما لساانب ناتياور كلا مجسرالاةى تن كازكم ساخنا لي 2 1
 اقواعبس و ةراحارا ةيايماف ةساع شالا اننالازر اريل سخر سيل افخر

 هلع واهي ذا تالا عمري هاقنو يملا يوان نيرررلا بحاص نادم
 قس ناسا دنت اخ ضفتناو جنح مالا لحالذ دا بالا لع عذد فين

 لس اريد هرزح تاصال و الأ ياللا ناورسف: ا هياج إلا شروطم ام باصإ لَو
 !- صضادص هرهُسو مرعش تاصاقاشلاف و

 1 نج داو لربع ةطتك ايلا قةساج متاناو
 1 اا او رازوصوو | يضف اذا اوصف ناموا

 اننا ملك جيتي رظلاد انهدأشلاازك نآس لثموا “ع

 هرم اعل وعن ليو اهب!َم,زئذالوأ 0

 ا ل سا هل بيلو موو ع اوس معسل تر ب هج < ال حا حا ا دخت ت7 يه دم 2-019 -

 0” يللا 0-7 0

 52-22 اسمن ل لل ابيل ال ل 2 بيج ل 1 تس ياه سسكفمسالو

 7 ب ا بو يسم ييسر جم جبل ف سمع

 هك ةّسيصحسم تتح

 ب جي تيس سي حي ل ل مي سس



 عميس مكالئلا م ١ 1 فتياف: مط استو

 رهللا ناكما معلن : لان أك دنس عت نآعا لانقلاب ع ورَسَو

 ثيحيسأ شل د طاقس/ سنا نااما اوأيش أش اون فالحل

 ىراملال عجؤرلل !نأ سوي ىنإ 8 اوك -لأق أ غارت

 00 ثياهَج الل بصد نأكاذا 20 0 1

 يجاشلد :فلسلافلاخاو راثالامت :نأ لاما ةساربلا لاضوأل, سل ثيح

 "تيرلف خزكار ا !ا:ام ةالرهاطراملاو تعتواذ 0 ومب كتل احل

 تاويطريخ سالم دااح خانوا كوسا ضولل هدنإا هدشإ دام وصلا ضر درع و ديور سعورس نورامأ نه ريما دال زاشخل كا نقل ماقو
 طق وابو سل جالا ةيرشالا نعرا حم ةرتكأ ف تكذوأ د ادلكرنبلا منن بجونذ
 -- كويلو ديلكو املواد ,اوس هيد ةمراظوومل لوبد كوبوأ مد
 ةرتوملا ةحلو ثورلاو هند ةلحوأ دقرحوأ مل د ةئوطذوأ ةراملا ل بنا

 ارو نلاو دا باو الرسني اعز زائل ليوا

 بيلا ىزفلاوالمالا رود مقوواو هنعز اريح الا رزقمل بوبا الو الأ رشبال ثيح
 ا لعولدك سبا ناك نال وسانل لكسب امرنح الا ورثمن /ادرسنبا
 ثرطرلا مث ى ومس راوههك ؛الل جد عير نخل نارخنعو شحذ جد تداعب

 7 يقحطوعيو بالا يم ٍقاعباسو ةزانلل شوا كلذ ناكملل قرشلاد 0
 نا ةياوزا رضاعد ال دسهدالوياعلا طرى كويالام رخو ثو 3
 ””احراا الاء اما وسال لا حلك ولام ززحو معزا تحال زعل ثسوي ليلو
 شحلاذ| نملار سب بس ققرعنرو اجيال لرش روالواعبلا ةياور 3و

 ىأرعم نأكت انام قب مخ داذاريطوا والا ربحوريلا امرسفيال و نلالا امو
 ير 0 ساو :رالل ف طعس و5 .تررالاة تادرس بطلا
 نيل ملام بذا دسغبال الرسل نلد نانالا رصايعلا سك 1
 كيو نافل لحب ل خنمطع ناوح تاموا لوقو تل
 تتثر اذ ادن هزصاحو ]هلك عزنب هاؤد طرشلا 0 نآساالشم
 0 0 زن قري هنا عا هرباذ

 راح ت تاموا١ ا 0

 2 0 !اب داما 0 0

 : تاماذا اذأو_-زكن او 3 درعسلا طووسب 1

 الع احل انو 0 م 2 1
 نرد لني ؛الل ن نأب ١ناءالل رعب م

 لابح زن ريبلا فوهتلاتر 5 0 0
 يورم وه بأ شالات كدؤام نم 33 دمنلا ةبشس الا وهوا وفل '

00 



 - | | نمو -  سموم صوامع وو تويسصصس م

 كام مانونلا مروع ىئ ءوبملاو' لح د ةرداطملا ةريكدارخراب رابارهاشال مد ارد نع

 مت 25 داملع منئبأ هجارح نكي موةساجلاب رطل هع مقدرا يدوةماللل
 م 2 ةرىكرتم 0 ميش مادام مجازحا نعازرغوربوعصحلا هدول صهاولل نمرهدو
 ربل قزاحاد ثلا امر سكت ولو ةصالملا قورهشسا تس ةرهإ شد لاتسا
 جركل ناباقما ريؤقواللا 2 عايل ممن دارا مك لل رحوورخلا
 ١1 تالاكامزص وةصال وام اعف دالا م تاز هرايظبرس سلا

 ١7 تللواتيمو دج عزاب ناررللو نوجا ماوأن ىمجربيل :باجاساوزلا
 5 درركتا اكل نبأ مباح اهدا اور وا

 هنيع سا خلوي مرتع لاو ربزيللف ريو سك 14 "ريدا ر سك ناك نأ ف -
 ملط نام نان نيم سخن أب مناورثب شلاح ةسادفلا ورق

 ايح عزي ووخدؤبلا ىاولاق مالوم لحم كفانا ضياأكلا 0 سرا
 بقنطقساد 10 .اهيزتح كا مراذاط طيبا ا 9

 بت دأتل  ةاخلا تيل دال )ملا لصالا ل
 - ا د ةساخ 9 را مالا قتيل معدلام
 عنب .كركتمو رؤس سلك 00 و سب:لذ اللى مف زخرب
 0 6 0 انك نميارس اب الكروسلا اموركم نا ناداتنا

 00 ل 0 مريخ ن داوايج مرا دأا انهاولد
 0 أ 2 نا انا كمغتمال ا مناور وصوأ ريب نزيل ناك

 , امادوزال لمن ناداسيالللا مزتيزذملا رولي ريكو ىطلاو
 ا اور انام دو 'طبلاوزموالاو جاحرلا لثمن وكي

 05 7 وز 7 6: اوأ هر ىحع 5 ف و 3 انبوتسا ةياخل داهبرشك ا ديو
 ملام (وادو كن ضي هربوا دالك ةجاجلا خداع 0 2 7 ةياغوانوجو ان اولو تاوعللمأ ١ ةحاحرلا وشد فرعبلا م عزا وا
 اورد اولد تورشع زنبور سو ةوعصلا ديوز رزلاو ةراقلازح

 5 6 ا او يا نأك ناكزمو' 0 ١
 ونعم 0 5 خوأت زاخو وا ةراث انزلت 0 (> قراهردعو ناخب ضاق
 رشمحلالا نوسكوا نوعبرا مز عشنل ترسل 5 هايف وذاد توالثزا
 ةراذلا قه وزلا ريب تل ره فد ىوربز لايف لأ الخلا ماغي
 ضالة مقارب , مهلا رج ١ مزن حرم 50 تقولو ةرما

 0 لا مياس ال قدوم
 طسولا 3 رمثجد طسيلاوفرلاريغوا ءاص عسي امية ورمل كيزوعتسي

 20:0 اا نس يسر ضو تشل اك

 0 - يسع يي ل هع 0-92
 تي ل و ل ا ل موس ماس م موج كس سم ب روس جسم

 ميسو هم ةنسصسسا سس هس للا
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 دل دانت لاب ماطسر او هد نبر سعر لد ولرب مزاولو خر الل ن تصحو

 ]لقت مزنلا وشل ان ا اتت نا] ميل انوخاج اكنأك
 فراح داود ميالاينم ع ازااهءااط رد نايم اننعاالوؤصاح وهو

 علك ىو)رثلا رايب ون كريو سودرتبلاداشراوولرإإ مهطبو امرا
 سوك وكيت اكحربلا رام ةسأم تنأكابثسالا اه ةساك انك نال كت هيدا حر / ثسوب ىف

 ملح الد - را 170 هداف دج رسل اؤأ ترالك عرخل ابنا مكرتسلا ةرايطبات رايط ٍ

 ةررعزخاب هرباإسالكد ةسكشو هرب ؟انالا ة ةموعزح نفرد اع ترلا ةرابطب

 9 0 0 ا

 ةحسل جر 0 مفاشلاتصولو

 ل <زنب درو مثلا اطيل ست
 قف اولد سعرا ميلاولل بحور لد ناد ا : :راعرهظم والا
 ور سحاذا بوثلا انك كرارشملا هز ينل طرب اوزاح نوشعابوبو نيرئمامو

 هراأف نازل و دومتملا لوصطزابح تيرم اونو ةرمانوناسغذ تام دان بلت
 نأك نإ لوا اولد تاورشع نم رش هناوربى راد ذم رطق تحتوي انت
 ميم تنل ا ويشن ناوأ و تخذوةرائلا

 عيذا مسح لال ع مواد سبل اوزعوبابلا نسبي رونلارب رقلا عفو
 ريغّشرل نكد عيلارانموللا را عطلاربرعلا كارلا لاذو ةباو د/ قة عبسو يار
 د ءتنطخلاب زب ز>رقشنلا ىف 0 ةرثع أك رازالالاو ا

عم ١" يس عنب ل لا دلذ
لعديد بنام نسواول و نيرش

 : يف ةلعو لغر

صتياسو_رسك مال ملك بلا أم مزن ل فسرول فار مسد
 نما كتاموإ ةرانلااليب[

 لك وي ماعيام أكن او ة قبلا لل ايدرهاط:ى ابلاو رو ةلوحاهريؤنارماجناكنا
 سب تنااناجيررا فد را خدر عامل مجرم

 هدر قرايمل ١4 نسب مو ؟انن يس ير

 0 سلب نا مشو نكرئداو: سكاعْسايرعونر 'عئاملاو

 ١" لضنحوش كل للعب موه ةهيارس 3

 93 راسل تنانيالاوبم ام 1 00 1

 1 هموم داىمرلأاك دحوم 5

 از لو فيلل يوك عرابي كسا
 يكرتلا نأب تقول لعين ا الم يراجع

 3 ياخ اواثبإلا رو ب !نأ رس ةطسل معيارا 0

 هابعر م 5؟مامالا نما !ايلب 0 0 0 نان

 رابحو ىا توزاحم طلارلاو تقول تفضْرقو هلع | 2 وحال

عد لويمل امل ابروعا كودو هيد هئاولا كلذ
 سلا نأ دزصاحررّوحد مامالا لؤباو



 _. ةدايبلابل اي[ ةوثرتش مانا إد نا ةلمد عيبدسمتالاو 1 ار
 م تمار دتسادج ىكشملا قو نيف ماطراملا نامت 2 ؛اوسرحورنم
 بولا ليلو ءانتنالا موخركل هيلادستنب تول 6 انه بيس عونولا ناار كشل|بلوزرب
 ١ :هيلعو صنم اع 4 اعةالصلا ثالثلاب رطب 0 ازباروام لاذ ةزمو مومنرمرقبل

 و 5 )صلال قا مرحورتم ةسادلاب :ارجربخ قحفاماو ةالصلاداوضول نحر ان
 , ء!لاهسا عزل !ةرلل كفا يم ايناوسعولو ممالصأو العا ةرل اكلت قاب
 0 أر كد ع ةلمرعافوتنأ هنواصو اثير هساصاوم مرد ؟ 3 ير ةتافصتود اعلق ديرما
 ٌمسدأب اي ةثأكنأو نزلو موب ةاللصدأعا ةبرط تاك نا فينيل لويس فاعمل 1

 داعم حبو ائراحو : نبر سردأو نعزدنواهملابلب 1 ةشالث 0 واعا
 ام د ىل ناو كلش أميل كشسو كلذ ذابنعي_رعس ' دال هيدي رمأت مون خا ىلا
 رس مرلا ؛ةفملا يهبل ولا نئالد هيوم انجي ا

 : نوح "ملول تاِسالا 0 ا
 ف املا ةيقدروسلاو ّره' كر معامل وكامزكر تيزلاونأشالوس ئأ

 نس رشي ىل لاا نال لهاط كلذ نأك ماد ضنا ماعطلا قزعتسا أنا ف براشلا
 نبساو اكسيل: تارا دال حرعؤو أتنلا الط يلو ما

 مانا نيب سالما فو راها ةلنرلإب مسا سيلا وطعن نيجي
 : سي زعم أيس يعاود

 سحب ا يربعمهنأذ سرافم مإإ جس وأ
 ا مد دسالالينلاه لكل ابل يار بيل 0

 :اجيذ ب 1 دواجلا نم النخل داس ربط وو
0 
 الاى 22 درك 8

 0000 تأ !ورفصلأا,موبطلا اسير, روس يا

او يدك ويلا الو ترزعلا قلوُجوقل سخر تلخؤلا ٠
 شع -معل

 «يكئلاز 0 هسزنت هال م و ءوتسف غرم ازكو دفنغلاو
 ا؛املادوحيو مم ها عسا
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 ص ا زا ازكدلراسمإ خلاد

 رامز كش 2 أ 56 ا
 2 انأتا م مه 52 3 0

ط ورؤوس ناهاظلاذ كمر نأ ا ٍِن 0
 ؛ قرهول نال ها

الأ فايقريو لك اذحأب دترإ وة ةأشم اعمر 1 0
 نعاقنو كك 

 ل



 روس نوكيا اذههخد دخنعوأمزم را لغبا ل را كمر عرايا فز كورسا ٠
 ممتودبانموتب هربخ كيإلب كوكشملا عسل دعاها عب هوسا جواد

 , وسب اضوؤ ول يح ةدحأو لاح ى مقل نود ىؤسع ةرقلاولا ةالصلا ولنا نادرو
 . باذكلا نعاتنأم نيف ةرهعلا نع جرخ ةرلصلا راعاو ميدو ثررحأ وصفر إو
 2 يلاذال كشلاوةهازلاو ةساجلا و ةراوطلا ع عروكرلا ماهلحلالا ودب فملاو ابو

 نا عم اهاطرا ل ترن اه اناو هبحاص مح امهراحا خش ريلا ع نارلوتد وسلا د
 -  نيورعمر اول بلل مللاو ةالصلا هيلع ماوهو سأيقلا نالخإع برحلات ث مالرسكىلل
 ١ ظ ٠-1001 ربل لفل ادراج
 5900 ا دباب .

 هيل ىعادصملا طرش مهالملا ليعمل ىلع نيديبلاو جولا مساع شبو دصقلا دغلرتلا
 ِ وعصاءالل نع مش نمل .نلخاااع شب ,ويصولا 2

 أسارمأب راملا نعزجاع رمل ىللملا نمل اب فضل نس ؤص لاو ]سف نعتلخ لأَن احب

 ,- تيد دلل دوجر ةيأنجلا ثرممل م مفنريو نللعم تاخرت عياد قابلا
 الصلال جايتحالا غرورمل اح - ةايدرم تلغي اكلارتعو ةالصلا دحأب(
 ةددكسم صورت ادار جمازلد قروملا م تذوب ديم ىلخ ثرو اىداردن 1

 ْ انجب ةراييلملا بام 4 1 مداد ليلا عاج 00

 .١ نكي ءامذل ناك اذان لاذ ةرارطلا كلل ناك ركل ولو ناطاميا نعصلا ! نبل

 | ١ الدولاب كاك رو غلاب ضان دالاوصولا يلع جارتي نأ طن هلوضو
0 31 ىلو ةرايثهربفيال هال املا :انما ل لا هتسا سبلاوب كوخ ٍ ءالتألل انهو
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 ١ ثم اصيتب و اكل رنعؤالل ا يهضب م ىلا هئاضعالا ةيقبلوتملا مول وبال هباضو
 نبل نال يضولا دع جمان قظولا_بوناثرحةرحلمةبانل مب ازاام نال مب م
 هروطل اينأك امربحوركو لاول كوس لع نة لا تعتلرار
 ١ داقح لوشن ىيرشلا رص دعوه ازهر يداي ام سو وصولا وه يلا

 جئاشلل افالحأن رند. «رضول لع بجو ميلا [ضلل ل ءونصولل نكي امل ناك
 فاتالاب اني مياف «رضولا مياح لحي وضعا بحون ثرح بانل عم نا ازلاما
 برا متذاب ءزاصلا ثاوج مرح نال قروصلا عه ن ان لابهنأ نا ئملعد ىلا نو
 مرع ْوالأد ترامطل .وكيدام دوحول كلركر هيلا دديدكشسالاع ثردل لج

 الد ؟ريولل نك امرعمو نال ممن اذا ارجالأ ضل ركذي موعدا مِلع درا وربع ركز
 دعب هركذامام اويرادطلا مرش انعماك تن أيوا ثلا راض وزي دوانراعاصوتي

 ةراهلمل قكيام راؤلا اداو ةرآرطلا ةيانكن أب سد درصبو ما ميت ىبت كاز
 مل اذادالوا ثرحا راوس حلا لع مزاللا نأف ةيانح كعن اف اذاوهوفل ةمزال :
 هوضولا قلبا عم ناك ١ذاةثردلو نانلل مغترت حاولا متلابذاهلاض انذاك 7



| 
١ 

 --؟

 دشو ثوم مىرل ةوضولا ةزاسرط 2 يلع مزرللا ناذ وضرلا يلع بيان ةوضولا وكي ام

 . ةواؤبام هريعو ثرحل# الشع أمينملا كاذب ضيئترا ةبانإلل و ابريفأبامرجر
 5-9 : 016 ١

 نمو نعخنو ةبانملل نوكيا و ارح نأك ءاؤس بلل نع ن ااه اوضولا لع بع تح
 كائتالاب ةياثكل 4 تاليمت كنك وصلا

 هنا غاعل ثراحأ اواالا وصولا نع” يعد و

 عم ناكمرمب زاكيربجول مارب هش ةرئسال او كلذو منالاو دبا تمويلام دحواز

 رب دب نصب حم عمال يضعن مهجور طول ناجل نزل د دود ثرحلا لاا لون ناي
 ةبالاة كلو عم لك قاعم نث ةيبرحبلا رسل كوت نعمل نك ارسي رسعل امها نأ دعس
 هيشتب رسل ساج نأ ملل ذو ءرانصلل نعيؤاملاب صبا ةيحنتلا ةراعتسالا لع 17
 كنا ءاورلا باج محزت م:مادإلا ةيانعلا ضقت رضالمل هزفولاب قاس مم موقولا
 تاو ابو ارطحد ماقام اوازه: وحلا لانج سعال هئسو عم رعوفو ناك حرسمعلا 34
 <لاازهذ عزل مصنت الىّرالا برغةسكر سيلا ىيعل يحل نالاه ماله لع عملا ناو

 هحع_ههلؤنز داعيع كوني خل ؛وضرلا حو ثرحو بانك نأثدح ب نأك وا ّيح

 صولا لأى ومان لاقأ# نيالا ل وكلا قروصلا قدوضإلا بوجوونملا
 جتا ةانجطتلاه لوو بوكي عواض كفل ه> و نيكل ثبت بس نل ص دلل و
 ايوب ولنا نووكبال واونمإلا تو دٌفاضتالاب بالا هدرا ياممني] لل اعيؤتا

 ةمرعو رانجلر هللا لشدوجولا الا كلزب اوصولا وجو يح: موال نإ لل الا ةداشلا
 1 نانجرتلا ُُض دوجيملا (اللازب,باؤلصإلا بوجونا به نولباق اناذ ةساكلا لاما تور

 "ولالا نيت رد ذا مارقالا هنم يتلزءلقش ماودالا لازم ممافرم رتب خلاك ىصاشلا لاق
 بطن مال سكي موا ثرح « ناهكءاوس ميلا رسب! سشكيام مؤ رثع ةبانج. دب نمإع
 نيل عسا ونيل هلع جوا: لفل ثرا طل قيام ىمنركي  تزخ نلمح
 رد الدوح ممووضإا رسب ناو يتلا رعد ثلا رعد ثرحل ١ نادلا ١ تغانمطع سكنا
 سبق كرا ناك ا وسو راها متع رخل نع هاند 6 ةراسرلعرس دال مال املا ةعانما لا

 ىفعان نادم لا لش هسوحو له ءوضول لع سميث دلو نمل هزدبو ابرعموا ةياشإل
 ا داموتلا تارابعالو ثرابعوومات الامزسإح .ميوصملا م ةركزام

 ضخ رح غلي صو رهطظلا لن كح ناخي اذ ىوتن لاذ مكب سير فحا ثرح < نأفناو

 ومعمل صن ثرحل اذاةيمنلاب تلاز ةيانملا نال هب اوم هاذ 2 :امرعمو معلا
 صحح تجي و 5 لع : ارم غل صو معلاانم ن نأذ دباضوتب من اونصولا وك رام

 ف هلثمروينا مشتل اشغال اممعم سحاؤملا بحرا علا تالا 30

 نبال ردم ميم يرهتلل م مق ناخ اقوراتن قود صفمووارطلا مق رش
 ان حك ره لاقو امزوكنلجر افي ضوتسمماماو د من ديرتي ديالا
 اللا ىلع عرزملا دوجو ةدأنإلل رمل ةلصرمد مو ثرال حرب وتلا ةااثم ترن



 رس ا اي. نيمازؤصي ةولل هراضعا نفط .نم زا هأن أى دع ؤغتسم هونمإلا هلو تأب عش نعللاال طف 0+2 وكثر ابو اونعولا بجرب 000-2 :داملا ذو 200 مونمعاف بد كتعا هد مهبحون قكأضب نين ضمعد هركالمو ير سل اسيوي تح 7 ا تباذد لد ولراعم| عرررمم وع لريال را نآرح + نآفازاوح ا راسو هاتلد نالصرسشلال عاف: اللو ةالصلا قنأك !ذ :ادرخأ 0 اؤا ءوضولا ملع بخيال طقذدوضولا : 118الف ةدانخل مم 1 رح بانل هم ناك داوس اوس ءوضولا نءرم ةيادلل رمش يانور رسال ةلص ترض ناك نع اما عتم املا نأ "ناو عرسأف نارميلا 5 الصر ”انريضؤللا ةالصو نالصفانصوتم مال نأكن اذ ناسا ىلإ نانا ءءاملاب ةرايطلا اع : مكر رتل ثردل يقملا ةالصترسد داما ةرابرطلا نع :رييمتلاو اية ادرطلا أن نامل :نيىبتلا نيضؤوتلا منلخ نموراسالا ةالضد بانل دال مالو 0 امو دوال رصراضإلا ةالص ترض ثرحلا ىهْس ماسالا نيرو نال نرد لو ملا تيزعلا مرحا كل
 قولا ري اذ تليد صوتيا قولا ' ام حوت ؛وضولا | بجولرحشردل
 * ىراغل الل اوزمأ تن تاب ةيعلل لاوس ناعما رك

 3 لكتاب نك رضوا لما ال تيونياف تردوا 1 ,٠> ليسوا وبر دل دظفولا ٠ انضمي ناداشم هرب نرحل 7 يم اقلك ضل نوحازل السم رحب
 3 ٠ك*دصا نوكعالد ذل هنيعال ا م 3 الينا نأ ناو توك 0 3 نزعل أةالص 0
 2 ا ورستو عد رأ ؟نما "ايد فال حعدرل لاش ليلا و تراخ نامل فن اس2 عيل قود سادس هل دبع دريل[ وعمد نايباف عورش
 ا يلب ثركر ل يمرتعاتنا كير نئمااريإف :1|'منابح تس

 هيه نبع نال ا[ يدار دول فعن أك اذاوأملا نأ 5 | كقتسوب .
 ا 3 قوولا مولا كب ,يلاب نكي نأ ناب دارتشمالا تفر وارعلا 1 ا ان ورح اك .ناكصإلا نوجا بم وادجنسحانه رخل اهو

 5 دعس ناف هسفسد ,رقبالو ةيصويإ سرايا نأكوا هوخد بيرم شلال
 يدان مال ابا بهي ا ظؤخد داعا + ناعتس ال نم عدمنح نأداوا اريج ١ مهاتسي
 لفنو مرلا يل زاجنيعلا دانا لاو رام ممهيباكا وا ةبربلضلا ١ قو لأ يغلسالا دا لاهل ىلا هشبا دوا قيف زهريخ مط عرا مشط عانأل ءاوسسطععلا انيسر ان ماه ىاوأ اعبس نآي' اوس ورعلا نوحاهصوربرفلا فق 5
 عيل هس يالا يطل و تنصل ودب هرشدل١ العا زيي رتبه اش با . ياو هوضولا 2 طوي مال مب ازاوح هيا : حوا يمل ةالعلا توضولا الل! اهيل نع

 ايررو5

 طه .

 د يس عسو :



تسا قرثرياوهو دابعلانس ديحزفلا ةالضر أ
 "قمح ب” ملا: مؤ ههاقحاما

 ١ ىمح :فياحمللا نعوأئ اذ نبع ةناذ رع 7 روم ا د

 ادام مثالى ةرئاخال هندال رر دروع د [صيالر مننا
 5 ا ثمحواذا

 لأ رنعوأيه رعبا نرهط د ضل يزال 0 ديعيالو المد ثيسوب _ نعو

 ملزخد تسل ليخت ةونص هد ةالصلا نانا البمو نيجي ديجل امال اصب

 2 2 تكسب هج اجدوسا ةالصلاو
 الرب عتمة »ولو لاك دوا دازيوج كلذ نالزوكنال رم ١بويلانوا

 قرف سد ١وولرلاك 3021 فشأ سو أ فنفس نيوكيذ لاعب رج كلذ

كن اكناو لوخرال عتب ام ذبد لم عمم جاور لا فو
 الو ةريغص مع هي

 5 رارغأ طوه عررجالوأهوسنمي نيني لاهتخال نال م بو [كتخبال ثارتخالا هم

 دابق لوعرلاب ارابتعا معن رتعزو مور كمايباق لاو ان

 لرب ال توميام تار نوح دل ؤحيا١ تالخ ةسائبلا نعا هز ىالؤ

د نانو دل بغأ نا ناخيأثرخيو اج ناكنأب السا لبعلا
 انأكنأب انا ان

ختشاذا تانج شرما هعتساو رش فتم و 'ماعالا
 «شس نأككذ قا وص رال

 دنع و ؤفيتحووإ دلع وو مب م اوضولانرمإ يد مال تاننال و م 2 ٠ ملاهي

 ةاعنل نح لاولصول وزن لولا نإ ولن ةزادمل:لصال ملأ يزد
 اءاودو 0 راظرمالا نال ىدالا ميلا ناوح ةياوزا 0 بارد قو

 فرحا توو/نع راهملتكراغلا ناذ ةعللا ا

 فواوهنس مزطو ,لاليشل لولا نود لوالاب ./محام 0 ىلا ن اذ نهياؤلا

 ان 0 لاقييام دلو ذرعا ا لري تونا لع 0 ل

 ان 008

 اعوتم داني ا هو جوإ ١ رام

 طب عمدا ةامرطفقتم وصضرالأ جرد «تضي إميل ةيقيكو ل

ل 'دب رب بعد 'عْلك ناو ا هس مجانيا ثيكهحو
 دا بصعس مضرالا ل عاضأ

 1-1 كيران ؛ برطي ا نحاشم ىلاذ و يفق ا أىملكه عار ايزو

سي ميول ١ مسياصالا سور م هلا اريرهاظ كربلا 5
 هب ح

2 مى ١س اره رد مهأسها ناب يو 20 راطؤملا عرب
 ى 2

 بارسلا ناذناهلمالا زل عملا لاعتسا نع ازا اديه طوحالاىهو كنك

 0 يدا هيما ولا دعب وسع
 ئرأا فد 0 ىضوالا اعائز رص نال تكلا ناعان 2 نوغا

 2 :اءان وأجر هال ما عالاو عمال وا 95555 هيج

 لوعتسال ما مصالا لاوعتسالا 0 ميسلل نصرالا لغديرب برص الخلا



 ' ' ما الاص تنالبوو 0 الع يزيل تن نكن ررال موزع تابعت 7 نيل "كلب لرب بزب بوتس داداونمول لاذ ثوم يؤم بلقا“
 ضولملاو ري املا المال هرج اح عمم 9 1 . سبعما تزول

 مطنب أم ريردلو : نمل مرا اجا دسااتجيم هنال ىال 21 1 ْ ىابعل لع رشد يي 0 دمملاو ىفتلاو: ل يملا
 نصرا جب لب ا دنطصلا نال كاذورجلا نارحالاب اداعرري
 . ىرول قاف برج رجالذ هس | ا امان وع د يوت رابع اب هير ذددهج :باصاد ةظحلاك 0 ميمالا اجراق ناك ناو راض لع م بصل مج 3 0 دوو رمزي وا واايسج م امل وجال

 0 كما مدام ةالملاز حاب 1
 0 مسالا فن قوقل 7 لطااش 00 ا 53 :
 0 ا سقت ؟نلاب ىوغتتم لل ةئورب ضقت نعضأ ْنأ يو نة طرشبا مزيلات ةزانلل ة اصر ةرالتلازرعتك 47 1 نيش رايعو | ةرايطلا ةيدانكو ةالصلا حبس ا نبلاب يوسي يأ
 اوزقتتيا مرتع طسرمت تقولا توث اح نأذ تلا زع اناس انأةمنع 0 قلم يدا !تغيلاس ل لا نانأ هيلط تحال ىنعرسبلو ىلذ هعيش جم ناك ناذ تيالص تاج كا ةرمد هاطعأ لصور منذ عا نال هلاسولو هصالخلا 3و ملا منح لعلعلو اه دامو 2 هنا عرشعنا 1 ةعسحملا دارو ناخالز هو 56 ان 56 راع ل وزع ؛الانال بلطلادعبالا مع الاهرنع و اخ مدنا نحو رس عرفلا ياا مارلي اذ مصالازع هقشرع:م للطب نا لسا ىلا ميلطلا دما نوجد اهلا نالخ .جواديجلل مهني قآل هالصلاتتو لكيلا نزوكنوحا بَ يا 2و و ؛وضولا «دبرب من 0 اقر ابلطلا ]ب لاى جامل نال بهل راصد انما ثردلل ع ال لعروكا ةضدؤلا لما نمل 0 همر يد ةالصلا 0 زارا لوم ميصحد لاف اعل ئلتخا
 ؛ تطولا تدب نان
 لمن م اركض رن مااشام لصيرح بول راجو 1
 مهن اهزماشلا نالخ ادام دع :ماشنامرحإ امال رازوجب
 رو ةدراردضبال ٠.١ ماعلا اهلها ل خ ١ ا لمالك مىوفندو م

١ 
4 



 ا

 3 نع نلخ هنا ترهريعم ئصولاو السل اعا ل مالا ضقنيلا مكرم ضقيومي

 مطرد بج ناملانل اك ديلا ءانج يرلا هريطل ناهز ملا ضن
 نلتنرأ تحف مراعك .دوجدةرارط نا ير لمرور انرعر
 0 مسادبانص ول ثرحا| كب ام معمح) لات تيرمشم تايايرإلا

 3 0 هلاعتسا لع 0 مم رحاب لك

 كيرلا اج ةزباج ءاشملا تهراديح
 ه6 6-1 رحاول ازنالا نابض م يلة اوعولل نك امها مةمرحاو ل« كلم دقو
 ميجش هدر نيااوعي وكلا : ةدرءال لوو بليا ور - جىمعد نفعا

 د هش وألا نا نظن نيلطت لم را 7

 تقوم هل برس ”تاظى ماطلاك كولا ازح؟ليصننا !اللوجا بل مهي

 يلَش علا ةونيمرق لم بلعب ٍعودهاركلا تقر ةالصلا هند ثيكالدرأا

 هى 1 ارجو ايديا «؟امد هناا يرفما شو ةيم رار فم

 2 اج اولا نم عردع أن ودب جيا وهوال مبرد ا ؛املنظ نإ

 زماان وخانملا ملص تزعل برنلاب سوزع لو
 0 : رسال قدلاسالاو حىعت نإ مثرحا تاب هذ ناولاب لزن نك

 ١ نإ لعركار نط ربحو ناو هتلص تزأن برق اجو 1
 للان ب 0 ا حك كوبا 0 1

 5 ءرشل سزاورت أنين ةوايزنوا
 فو موملأز انروكتلا هررهال مان ست :ةككيو ةور ا

 دن ريع را سانا عبد املأ :ىذ نا كوار شالا ار سفن اد تصراذل

 اف
 لص نأ 11 0 0 97 5

 مم

 نظولام١ لإ يملا اًرهه 0 حرش الركاب

 ”ىافتاب 0 ا م مى مائذ «ااعألا

 امس[ ينل وكرم 5 : راو منكم 0
 ويلا أتون و بالكلاب اريمتلا توي نعزاوإ علا نعالربر 0و هدرصح

 راجل دمر يسجل و را هي يتم عا 0

عرعلاب فاولو صخر سلا قاكلا قلق م الع فاجأ سر نمو را م اوصا
 ة

 يعصب م قئس اال وا انأك ان ناتج رامدجب

 ورسم وين زهيزعلا نالص) رخو رسم عع الذل نع ولانأثأ تاثيال

 ل | مور ثم تبر هك 0



 طاح تيل ا مرر دولا نعامرتسا ها سرنم نش 6 م 20 يولد !ططربال وحسن ور هيلحر عسفيو نكت و نكد 0 علا« طبل عفوت نجلا ناالولد ا أمد زك سهلا قحفلل فاد دو :الاصاخلا: 0 00 ناوي ساد
 دوس و نال معك لاذ ار ىهفحل را ممعن حا ورشم 0 0

 رووا تينت يف مرطب يستدل لعل :..: سطو ةتسلا لوكشو تال ملجم عسغاموعسو سل
 نوجا أنعم اوام نضال 3 م سالاملا تلون 5-5 ةالصلا رفا زمافالاىؤبو نينفتلا يب ايضا رو سمك اب عاتتذالاو ا ىرعطق بكي يرالا ةين سايل" دخان زوجا . ائاسمرامر الإ ناف كلذ ازا ميول 1 ١ذاذ زير علابلرعلا زاوكيالاضحزم مادام سلا نمد ب مضل انا م ماب نيك را طع رمتو اجبر نير 000 نأ ةالصلا مي هنت .لع لد ةيعرشلا ( ماخالا م[ لع بز نال باوملا لعشرتي نيعراشلارظا ىزاوشل 5 اللا ح دارو نالوونرسازه نايلرتلانا
 34 اذاو زجر لا رد برس يو نما: ءزعلار !نآو لل ةرمؤ طوس يدع دكئياا لج .را سنع نا ملومصالا قرلا ةايريخلتلا واس كوخ لوم الحا ماو لع وكدمك لوصال تك( 1 ١ 04 باشياعررتمو فلا اص_صدرلا 5 را زب اذاوؤسنلا ماو رب رجم ديلجر ونعو نيا لوحوضلا#
 تئامؤسع مراتي أك اب تراجم نع عسب داولا ان 0 أرسا
 موهزا نذل ناك نوال !ىرالا ثرحل ك8 نال طي 0 طر وسبل تفو ماطر نول ادرس الو لح عيملاب
 تفارخا» مالا لين أد كرها هيتس نيت نال نألل اولا مساسأر سلا صرت تاب م نمي 0 تايسام 0 وخد لل اراتب 0 8 عما صولاب نإ نتنعك راو عرمفاذا مئمال كراذلا مساق ضولاب قل ما هع ا نأ ثيح روكا ل عرعف راعبرارواسلا قاصاالعانعرلايخو ثوحرل سي[ نمر انصعا عربا ما سائر 2 ماد يح ضزجرلا لسغ نيب قرد ناواوضولل ىقسالو) :اصاارينم نوكالذإ نإؤيشا نر كرولا ةروصلاو لجر [سع تير هذخ ؛الللح الذات هونيباف دحض خلاح نحلل” كب | ثيحر تلوبل ىمالا هركو من ياحلإ] ثددمل رس :مأعنام ةاعحي فلا راسل 02 لاس نوكي ناز ثردخل بحول بسلا عر يم رخل ناودتنخابم
 0 لجرلا ف ثدحال راهلتسال ؛ ونمإلا قرر“ د الاونصع نري ستوولا» تا 1 نكي لد
 اتريزكا شا قح لل[ دو اذا ضاخاذا لم نالطبع ير لإ ل! كاز كور
 فاو يور نا 1 امنا كا خف[ خلا م ابتعاد محملا وسخب ملا لطبال اطل زاوض أ نالطب مح ويب نيل فل>ثرلل ن١ ارش مّ ىوس_داولار سا ول جرلا ىترحلال نأكل اذام أف

 ىلا 48



 * سرس ومس يس ادهنأب لوهللناب لوقل او د :يزتولبزا
 : د0 اسقلاللال

 د 53 7 اراد الجي وني لع للا زوعزمي

 اذارماللازكو هيلجررإسؤدو همفخ عني وذات أ ةرم ل لجأ م ءوضو اعفخ

م 11100101 مقام ورن رسل ولا لجل
 2 او

لمأف اطر كين تس ةبانيإ نال
 5 ماذا سل "نوال ة

 ذل وسرت دبش يجب حرسلو 0/1 كيو

ع 0 اضوتب زاؤم ول: 31
نمل ةعنمي ثرمل از هذال هيج ط

 ةيزسلا م 

ا ةامأ# ةراسرط حرسبإلا نود هدوجول تيمرملا ىلإ
 أثح راغرشل ءام ف كلدرمد” 

دال مهب يمدح نامعردعو ةالصلا تّدو هيلع خدازأو
 أضوتدا ونيل تحب

 ىئلب لا ا

 :. . سلاما تلئلاروذ .١ كوالا مال لع صفو 7
 ارم يلجرت ىرحا لع روحا راجبا قوبل علاصا يرد ملل صر

 ارش يرارعم قزعال جر و نيحبصأ
2 0 

 اليوزر طم ءماصاواو لي رولا درت

 ”الطالا انهو ربرن مالم »زم تمرششحلع سول ازكو زاح عباصا

 ”توأميزازتحا م اقدر محلاوهر فالعين طارت وجاب ويت

 متالواهكرت سوال .٠ رشلا اصابع تعدل
سيم ةجزوم نانالل 9 اصالارمي ةةادتتسو

 دان اربباولوا صن نا 

 ةةنللا ائلأ نانو ص

 د ثحلاكولاو 50
 نكي توليد يم 8

 رسل

 3 او تلد را يزلا قوم وهو نولالع ثطعرتسا كامو 0

 ءاممرمكلارتس امال عاضبازوكو نيل لع نوكأك نقوم ل لع يل
م هدا اييلؤسأ داهالعا تك نانا سسرزخم ناك: نت

 للملا ل نأب تيلعت

م نأفشيال نينيئكلانألا ازاامادأملفسا
رع ودل نس كنوأ نعم اني نارع ع

 د

 نيعيدملا ال اذا اميضوثلا نكع زال ب لاو ةالصلا لع مايورامل

 ئحم نأسل اقم ول ملل ةيعاشمل عيش اظرري نأ 00 منال الع ناك

 اناكشمالو سلمت انافاذ ل امني رشا ارم نكيال نال
 تلا 2

00 وهو ابل تيل فاز: مربغ تأمل 2
 ع انا 

 نيلي اىودنج بهل د ًاتمدرضد وهكزلا ص)

 06 0 ى جول 'ءدارلل هاملت ةصانلا
 او م تا

 لارتعو ىؤتلا عراه دماج ماوسب ةيخلبلار اور



 كرب لريللرسلو لج لا نعلرب نال نال اغا هود يزلا ثول ع جارها كرما مل
 - نكلسرومط قظنغااط نا مشالد قومرل لع مااوةالملا دعوان دئارلاب
 3 2 ناالحرلا - | نجا لل ثرمل ة ياس نعنيعدام 0 ١ الد لت ثرحل وإما ل ايطلع يدلل وو قرم ليرسلا - 21م نرلج نيل نعال كوكب قوم تالالبب لويللا تا ةلاخل اه ف ابيل 0 نرد لح لن نوي مالا ميل ع وسلا نوجا ثول رجل نيل لع نإقوبرل بلا زار اك ان هذ ثردملإ>داولال' ضعوا ؛وصرلا أعلا مردبالو هعيظو نيل - صال ثرولل جة راي لعامرسلد 00 رتب | لل نال قلل اجلا
 بكت نما تخاع ميا مر لضنفلا ضع لاق تيلجيا
 مت جضولا وتس عل رهيزلا ءانحأ.لب رسما: هتيريوصإ سل ننالاب يملا تلت نما مايتم مدحلا حت ديلع ملا لوجالا عجل >لا نعالرب 1 مدا لرب تلح 7 0 قرير نال هوعووجوأ
 00 0 ءدداشلا ليد نع بوف هارب مايوه لا
 قل يح 00 9 0 رول عشا نعام وهما

 ةراياجإ عدل :لفأن اقوعرعو ندخرا لحرلك فز مع وأ ضجا فامحث
 سلو نافل رم وزاده رك كلنا ازاوحم ١ظلاذ نساك
 ىربال مرّيلا اسي نأك نا قراج يسراملاب هل لاند ىرلأ 5 دورشم ف ومشسم نوم نا ورتب رشسيب, ةسسر ائلاب هل لامب كَ لعاركو ةفاسلا طق ن مخ نلم'مال لاحنم نكي ناو ررلا دوي ىزإا نك لعوسلا نوجو ناح ضاق ىواتئود ان وكر لوما "م يف لا تدلل يارس 7 نامل جرلا نعل وب وه ذائارلاب لوبلا نايا هيد يلو مرعلا# ّنكام نأكذ لعد ثرللل مح تحن  تلغأم 15 نعئالاالدب

 ذل ءاسلولخ دارك ني مناد نيئعصاوأ ا 1
0 0 

 0 ئأك ن ا عدا“ نوم ناك أذأ تربع ى 1
 لا + ايكضارلا مناك تشك

 ام. ثدحرذنوكب امور .. ثرلل تنوالمأك 4 ا . 9ممالصاح نيكرمط يلع | نيزمجرسل ضاطضل لاو
 / وا نيثومرحوا| يمحانأ/ اوس نيبحو سلا نيرامج سبل نولي دل جا زاوجطش ىا
 ىلع اميل طرا ءاورصام] هه فاشلاو 3 لولد مدس شرحر ثرحودرسلا ثورح تدوم 0ثرحلا تنوج ةلمأ ةراميمؤع سلا فريد يكاازتسام
 نئلباهسل زوجان الورش ةرا لمع 14 ثيحو د اوه هيلا بمنع شرما اذار نيل نأو ثول عا موسبل نوح ا ثردلل ةيرس ماخبام ىلا نأ تمدح ةةالمطاهسلالف هلأ هما 0 1 ةرايط



 0 ةرايراعلاضانفننا بيق سوللا تومرإل |عالو ثرذل لج رسوبلل
 ناي ولع

ا هنال ثرمللتّو :راهطلا لاك طرتشو اكتمرا
 0 او هيلحرء]سعاذ

ةرابرجإع نيسوبلمأ موك !لناحأ 2 3 0 |
 ةلاهزكإ ناو ثرملل تو ةلمأ# 

حداوؤملا لجر] سغوأبت ”مماضون ل اركو سل تق
 تقلا طلو سيلا متل اهل

 اي ٠ كلفن ومات جرئداشلاه الان سوما زو شرحا 1

 0 هس ذرب. ريغ نع ناس[, ثيحو ةريحجت ا "

 نود وصلا لاحّرْشس انة 1 ا اةريشلع ملا طرشي دال يا

0 ,هوكعو دوع ةريسلد م رحل ابرطلا طارتشا
 ةداصعلا ايمو هرطررلا 

 ةريدخل تاكولو طبل قو يطسازلا هركذزلا لش عرورصلا نا 50 طبرت ىلا

 ايتو اضح نأ نا حلا موم امان لان واخ مد اوأ علل سار لع ةرثاز

حو حال ضوم طبر كيال نال ةحارإ ولا تطال عسل نوجد حارب مب
 ةيا

 0 تيرا هب جبال عىل ضمال سلا وزال ناك ناو

 اوحام ]هدو محا الس لحنا نزال لع مس 55 ا صين أك نار

تم نول اوح نال ةرماؤلا رت
 ماد ولو لي ما

 ٍِ راج ماعوعرت عضيو كاعلاوا اورلا لعإ هز رطل ادا انم ماقال
 هةر كرتولو ميما قزم لس مدل كرت كرياسيا ذب راو

ةري يسم نا هرنع صل و |هرتع الصرع هرمي ا نادزاحو عصي مسملاو
 ا و 

لا ل نرملا مرماطلا عضولااماو.ةزلصلا مدرب زوكؤح
 : الفاعل متيزقم

 نجد ذل رصوركذ لصفلا عضدمإل رف أير ناصيلا ]نن [افوا ذاوبسلل بقلب : 1

مانا ارب نع تطففس ان لعرخم سألنا لل طقس ن تيحو
 لسا ةالصلا قنا نا اي

 حران نو ع ل قر يش ةليراضم إلا ثرمل حري انالصلا

قس نااماو اثره نم امغالأ يصضوم[سخل ةالصلا
 ' وعلا فنان أخ, “رب جدع ط

 سراحملا انباولاريعيار كحاب اهطردا سل ةالملا ا

 تيلع ١ تالدع ٌةيداب دلعلا تم الل[ عل اكربأسملا 0 نارا

ثر لع ريس وبلملا يفشل وسل زوهباو ترعة هويلشللا:
 

 - نابل كارت وع ايقاف داو كيكو نسوا 0

 نيلعرلال شع مر م "نانو هسا ةراغا
 2 لح مول ا ب ره ريوبام و .

 ةربي زكي ةماعلا عيل نوكالذ راق الاجرلا ضزاسف 7
شنو ناقلا اال الأ وهو هريلا لع ال ريالا لح ا

 :املاربر

 : :٠ وعز وصل 5 0

 : تماخروب هلأ 0 1 مسيل نا ناو م

 اجيح



 7 ربع هم ثرحلاه ن بحجم لفسلا نيحدت لن ردا
 لئعلا جلاورلا لحلاه ىف رع ا 1 رصصحلا ددرخ حطو ع ف 3 0 اق دوضررع ادد 0 ؟ىلطدجل مملا لحاوذ لوالا "تن ةورسللا تو ةراملا اتا ورسخلابا هرابيطلا ش وصخ هبلارحاحال ثراللتد ىلا حاملا مره نايل ا نال هرعل سيلا ثرلل كو ةرالاطوبوا هلا بل ميا ةخالثزناسلااو هالو موي ميلا تمل سم تره ب ىا

 : :ضعد وشو اضفنابووب لا مضْعنو
 01 ياا تاق عولا اذحال دأ ير ل للا 'ّ .. د ريكأءسبنفل د قالا فانأد لاط ناو عسا 0 ؟زثو درملا ١ 0 :رإإ تضقدا 0 ةرم انتا ١ رضقلي انك و هضعب نعلدب منال ؛وصولا ضقنبامؤك سل ضع 7
 . بسك نيزه لون قاسلل ذك <درحوؤلمو 5

 ل أ دار با بقعلازثكأ 04 3 ذامزشمىا هعاعت زعل منإ دما 5 ْ : اوي 0 0 نزلو د ايران
 .لخلا (حؤوهورلا نال ناسبإإس نحل ا ءر نشدو مل واتم !اتبنال ةفييجل ا لعازهو ل ىلا ازهر نالررح نع: و نول قاس
 20 ذذا كاسلاللا مزعل ل زنك (ىرعشا ثسوب ا دنعيو فظل لكؤسال
 اذا اك دصتلا ندرإ .]مكاعر مالردغص الملا ع ورح نعر زارتحالا نإ 1 امه حدو نسوب لإ لوف راتخا ةزاكو ترابعةره نأ نن عنملازتكأ 0 0 0 ةرلوعمو تلد اونمولا صفات دضعس ذ دك لاذ
 :قاناإل  علازالا عع اذا نيحلا د ييروانعل د ! ىالازه بارز ةلد تل ذود هر نامل ت راعاهغصوازاو بقعلا 2 مرعلا ذا أحس و
 ثردل نال نرخ ني مانا دحر موز ايادي ناواربز لا وسجن لع عسل و هيلحر شع هيلع اسال دعا غرو ةردإ يم دعبوعلا 27د لوثوالالاو ْ زاجل عملا وجاسم 1 نب لح نبعد اضاع أحال طسال نك سر انعلب لازال امأو هضع لانوح نبل ملط ننال هنن هكارنا: ا
 ٠ رشكلارزع 6 بوكك ناتالاإةايراشلا"# نر "يلاناو يل 20 ! حينما مربعا ؛ دف ةددام نال 5-5 مدد نوط فرح 0 قون « وصالحرلا امتالث سرق مص درس ىزلا تالنئعي نعام ميام فرطو ووالد هد ضعا راس نوو ديلجر لل كرس نداسلا
 مر مناصالا, لعزل راعاد عىل ل ةمداهجاب



 دس ردي س شلال 0 ل مرغلا وج نالا الط يخل قداطأبما

 داوالف ركام تشكي ملم منان ىغلا نانا عقلا بولا
 فول دولواب ميل ميالزاجمةنألب هيخا دقو ةرايبظلا ثفنلتت

 ها نوم عار ل من بيعصأثيبورمتلل هىعسولاو املا
 للطاع مسااب وس سابالاهز ه مص ولا ئاصا ثالث مرح قف

 ربما يملا فعل , نمل نر حنركا
 ذي - د زورصأ لجرلا أما ارز 0

 نال كلَدو ,| انما ا هاا مب ىلذ نيفخ ثزح

 لد كمجات د رحا مدربا لمد حي مازل 2

 ليلو[ ضالا نيب ملط عار ارنحا فرحا ا]سحو امر ارمحإ ل عوسملا عنم قردحاو ىضع
 يتقلب : اقم نيل لج او اكن هلوف لكى زن الا دحاو ىنمعكو هامه
 رحل نيام تاناوجال نكا ةرحاو الحرلوأتهداحال ل عواحالا ماستا
 لس ورام 0 ةلسلا فلْخرتام ينل تزل ماع بجوترلالا 1
 فخ يدوم تاك ناو مكث بح ةقرؤملا ةساعلا تالك الهدزرإل ا هلافاملا

 بورد 0 ناشكتا تالكو ى اقوا ناكموا مثلنا وروا

 ةماهرخأ بدا موظ ادا املا
 0 انني مث ا كك 3

 : 2 3 ١ دولا /
 ةيلاثالا !ارجيرتال ارم هزملو موه اش كلل د تاكلي ميلا داماس ل اح

 د م انرتعاو مقلل ارم مانىغو ةيد دامك ماسلا ناقاذ
 هبا فاشل كى "46 لوالائذ ترص :نلردإبل ١ مرموه 0 مايا ةشالل

 راكي ةمالث ا وهل داموي ملل لو ءالصلا هيلع لاق لقد: ًش

 "انااا ىلع 38 عربسات امرك ناك اذااهاو ماو مرن كلذ نأف ازا
 5 ةيلادأ رس قاموس تورد قسالووسلا ا 0

 ْ لة ادعت

 : 32 0 سو قوز ئ ا ا! اح لاب نال عب ا ع

 02 0 1 ؛ رانا كىد ا م 2

 م ساننلاو# لاجل هزم قدر اال ةثاللا ميلا هنهاسلاب ست عاعت

 : ...٠ ةلامعإ يضيرعن قش

1 
 ل

 1 1 : 00 7 م و ٠ عمايل تن جلسنا ميل ,
 9 011 :ةاعتا نماغنلا اهيوارجطاوا 9

 البوس مرلا#ةلعوأس انتل اهب !اوإب نمانا مرلامةعلابذأ هاما ح/مضتعتيا مر عيلل نا
 بودامىداعلاب 200 +و نكأ نم نواه راضبح ني» 2 نملا' 2 دوليالنهرلا:



 ايفا نا وود ضراق ةلع عم نوك/م انك واضح نوكبال ل تيس عسل

 نااونمل اناا زعة يبس :نيسحو اسيجو اذ ةدس تين رس توتا هو ةسما /عوخجبام
 مان هز نه ملابللا مم مايا ةئنالث هكا 9

 نوجا يربط مرأ رايل ةث هن داومن توما ييلايلب مايا ةثال عيال ةزمزتاو

 0 اف نمعب هيلا خاكراب|ةنالاز ةثالث حلل داري دقتلا نوم ناو ةضرطلا ل عدبصت

 أكدارعريلوا ديف تم ندا رمل ناهانعمرب هنرملثافؤلا رمل لير هطرسيلا لا
 د نعمت يطلا ه١ انك .- هكا ى ةرثثغ توعب الو ئمال

 كري نوايا هلأ دةالصلا هيلع ةاوقل يتوضأ | ةرشعزمبلمل ةدم ثلا

 تبرع ّسعرتلالاو ةهلكو موسلفالا هرب لمح ناك هلام يد أشللا لع :جوهو ماب اناو ةرشسع

 3 هيلا علا اجالاموبرشع مخ نيتفيلل 'ب نولي لا مطل لقد

 الو باه اا ١ رضا ةرمو 4 ح وانرتمل ناب ابو

 اخ ىره 1 دانعينا اريطلا حرذ
 ! دب كل موصلا وابيض دك رح هج ماكل ل ع

 ؟الشمشوأ موتا نمل قانا ننس وةنس ل تيرق هاا ساي

 انا ةرع سانا ةدانعللاماو ةضاخساىقابلاو ُه اوةوتع عرهتنلك عسزملاهررت لعب دئأذ

 ءرطلرشو طاح نكي مناف نظلابلاج لع تفمو ترك انامل نأكنافر شلك زهور ودو
 لشو ماكحالا قحذ طوحاا, نخأت لب تيبعتل العر ممل وارببطلا 1 مج اف هابل

 مرح لاق طيوغت الد نوسررمبا] لاّمد معلا أضعنا نح فاه مطر
 اع سد لال سا لعدم ار

 ىلا عانت ازا] تاعاس ثالئالا ارهشرثنع ةحسنلا ير عوض انه طعو ةعاس كلذ م
 قابلا لاذ ,تاسالاها ة حرا“ /رابطاة شالاث كلو ابا ةرثس ةضيحلك سيح ثالث
 ةرمداإوو ةضرقل كت رجب الو نقيل كدا ىقاينلط مالم نال كاز عرار ذو

 ,سميلطلا مجريظنام نا ةاضغا حو نميحون» او ىعا ءاوجو طرثلا رار ملال
 ' ١ تناول كوس اعدل ! مزلاك وهذ ضيحيبمرلا تيب نمر ةلم قلما
 ٠ يضاودا را سيماع اجا طيري سبل لمعامل ةرم مرلا بأعتساناهجوو 1 ةتيحفلا
 * وليوفرمتا اميز رع دج زكا اولا نان غةئاورأ د 4 لا باصنل

 .ةرمؤ ةازل أ هاننامازكو رسب لؤنلا انهت خال ةيارملا ف دس اهرهطةنال لاوتلا
 تئوزام لصبح ولكن صا بلا ىوساخرعو مرو غمصلاو ة رص ئىناولالا نمسا

 8 1 0 يي نشباع
 ا 2 ,دختعرتي> ءانرالم با 0 ةنص
 هما هنا طار بعت مند ا
 وهي وتس 4 3 دار ع امل عينيا



 تاوطلا مشو روصلا ير طولو أ ورحب امبربحلا الو ءازكو
 ,نئسل لب مايجزز م ا / ل تحمد كازك 0

 0 يس نالات كاما متت نأ عنج يا

 2و :ءسؤل باك ريمان راتتس لد. أ لع رمدا مساج ندرك لالح نما احالة ار اج
 رايد نصنوا انيدب فدصتِس نا

 3 بل داهم سائلا تاؤ نأ تييكللارأ ةوالبنعو

 1 ءاشما السب نوع نيش ."/ ىهامو ثومحلال 9
 ليصح سنا ءارهركو لص ئبحن الفلا مالا“ ٠
 تاب لتعز مثيل بالو بطر اننا اكو : مريام علما

 هبا رسل اوس نا ملا نع :عالوأ_ خال ملسو مل ع اىت هدا ص هند لوسر ناك لاق ابا بع

 سال هاير طار ايتخاو راحو هذا يوداموذيلا العاب لدا ةدالث ساوزو
 : اوت رض علق اذاانهامل فال بلا ارقي سابع نبأ ربموابالا نورامةراؤب

 نمياملا كلعوا ./بيلاعلا بردا ربل عجل نحلل هددامسوعاشنلاوركرلا رقع 1
 توقد توتلا راع دامو بالو يزعل ئائنالاب مس أب فا قافرح اسما كي

 ال ا مسيعال ماع لومل نوعا شرا بيلو شمل هرمياشو ءلوه سالما الءالوطامر
 بانل نال كلا رطل نلطبريل_سمبل ريب ادرار بل ] تولوا لو انوربمطلا
 :طبالوط نع وصفنم تال جمالا نوم الوه رسعيلئالاوزوإ ادوجو نارا ثردلو

 ا رلا نا لوم مضجتلا د تالت ىف اغلا ئلتخل دبا الغل ورش معن و

 ا طيالاماو وعلل جرا م الا لعسسال
 منعا نولبام هذال ملال 1 نع جيب طا لخرتا] نمعصلا عسازإ
 6 ىديلع ىاارللا ىإلخلا ١ ىو كوه ؟لارل للك للخلك ناصم مهام نور
 لادم مىمارإ دج نصل نأدلا ادا او :ايللاك منعا وهام اوس لوعلا

 لمست ا مصلم راق نأكازا ١مل ار سلا نالساإب
 تنأك اذا آملا باك سأيال 0 00

 قرا ىوثال عدو اكد وكأب نوصملا رسم ؛ 0 ا
 0 ازا نوما خيب دن ياح طيالكول مالا

 مس اوهورسللا مر نال نس ابال نارزاوملا نعزفنو تنك ض ولا لعن لخرسل 4
 تحيوشلا_.ك 5 ولا تا ةركد ةلارغ قدزباح م يح موسايلا

 ىقلفل مكب برسم: درع مدكد ريل ؛ 0 دوش نال مبا برص ص خيب

 ناقلان اب نعول انبل سلو تمل هركبااولاق ماير ضربا ا
 نشل نايبعلا ل نمعلا [ ساب راباوا مكسور 0
 رم زهد يامل #3 يعلوه لا حجرا قوافل ظفح جيش



 ا هيك تساكول و عزنع ها ط | مسا الانا ايظق مسساباروسرنعو مايل وز سلاو

 ماهل نبا عركة لضغا هانم نعزارتحالاوأبماللال لوحرلا رأي ناجم نالغ
 تكوتح اكرم اا ةرضنالا ٠ :تئوح 'ةشال اذا اهردو

 نأ# اذلالا زكا وا ةبا م اهرد ذعنرالا هالوه رسب الين وصمل ولع نطظعاضرمد ول ون
 كولم صحن هزعفي نأف اكماررل الغيبات ةباتكهركبو نام فال انرال ةرسهف
 ,كاذ قدورياربخ ةرذ لاش عد نه لافثم هسروراني دلع مرغمد نك وحهلا
 ىرادركا لحب نمخزحا هييمذوؤجاكم ىرازو هلاذو نان دركى مد ناب ويك مهلل اق لاق
 تاسرجلاو يراه دمار لعاك هيدا أساو نارها تاتك هركبو ,ريرقلا ىو

 7 | فس ميامإك ل عو
 م اننلاواؤبملل: ا وسال الن متاطعلا م ُ
 ١ ا ١كضنالا ثور: لكس خلا لدا لط داع /
 3 مما تن لاو عر د تقال 3 الا 1

 ايو لوو تحت ناز مطور ع ساهنلزلاوازمهل كال ملا معقم اذاوج
 مسماتق و يطروا و تتغن نابالاسافنلاوإر عمال: يرق ال ايرمو مطل وفلل
 5ع مايا ةرشس جتا مديت ذو ةرارحل فلة خل هيو تمل مرا

 يعل : وحر يمزلاو تحال رعت نا,مرقب ةرلص تو قدأ 17 2 11 لا تا ا

 لن ثالثلا قولا نرراح دود ميلا مطتمنا نأكول وأوتح ترهل تم قانيبوتراص ةالصلا
 ثاف بانجالا قارات حالا ناك كاغمراىلا قدوعلا نال كات غا ناو اير عمك مح
 يفرش لات[ سال مالا ةرشعلا لع دل ديزع لطي نال ]غلاة لح ةرشسعل معنا

 ُ لسد ا لاب ةارولا

 2 ٠ لما بلالو نب دلالشامداساتن انك
 دنعا مل للا سي امورت مو ترلو ولد هلقالدحالوراول عورعرجد وكي مد ساغنلاب
 مص هانم (وصولا/.يلع بي نك يلع نسال لمراروتع هيب اوريوهو فسوي ىلا دنعو

 5 نكي نيدوتلا مالادو + رتكااموب نوعنراةفو
 ؛ ربتعا كارل ليخازلا ا

 .:507 هر ماءازرخالا مه. ةمنا ناك مهر 1
 د لا هلالمارجل ىزمرنلا لاقأس وباوعنر ارسال زك ئعب
 ساملا ياإل نيمثونلا مالا موفو كل ذل رهطلا ىرن ناالا أ موي نيجحرما ةالصلا رت
 ثرارلولا ناماؤلاو ةدالولا بيمع مراخ مد عهارام نال لوالا دلولا م تيمؤنلا م
 ريخالارإ ولا مرسأشنلا اكد ههاامر تي مرو ليجرلسعو هسا :ناس سلا | ىهسب نطد
 نا نهلحا ناهس ءلا اجا رخالار ءورلا زم ةرعلا ضمنا ناييسرب لل مدس لوقو
 امال [[جن ا نال اىلل مع لاقولازل ملكذل رمانهبلا تأضلا ليلو نهلحن عض

3 



 مجال زطبلا كل ذ قترابحو أمالع ترلود تيانشف نيبراج ناك ناد ةدحاو ىلا لعتن اى
 رينعت كازا دولوبكازت نيظافا هتلخ صحب طغسلاو هيناتمكلا نيإةناكق لام
 دمالا نم ةرغاضعدال اف ولا يا رهأ سائلا كو 5

 اتم هاهاونولب تارت جول ىللاب كازك 1

 النمراظلاورمشلاو بحال ادقلخ ضب هظيزل ا طغسلا ناوجن تينلاريبك, لمعلا
 ىعقنتوطقسلا كلذ ىلول ا ئدانارلو ماع برايل منواسنف «ةازرّسعتشدإ و
 ترلونا لاق ناكرا لاب قاتحلاوا فالطلا قاع نازل دا ضد الادما ناكك ب مدعلا
 ,.. - تاتملاونالطلا عني قل جرؤح ناباطتس تولؤم حوا قلاطت ان

 نقلا عزمي مهانو ..... لدسمل تاذهالنىزلا با

 ىدترد ةسحباذواضجح كرب نم هيلعوبازك :٠
 5 يذلا ماا ثوحلرأو شس الا درببإ ساه ارك 5

 , هد أيزلا ب زنكالازرواجيو ٠ .٠:: هداملاتأك تيد ىف ديارك 4
 5 مساابزعة ل صلادرموضلاد عما طوام مصاب 1
 نميجإع هازامور أيا ثالث يضل د نعرف امو لمامل.هازن ىزلأ مولا نائعب
 ب !ابرسانن زكريا ةرشعب ىلقم ا ضحوعي اذوة ادت دلت اصيحرت نم
 ة داعلالعدازامازكو ثوعدرأ همرثو ةءاوزتملا سفن يلابيسافن لعدارام كليك

 ادتسمللاررختضأ قساوهد هل وزفذ ةضاقتتا امهيفرثكالارنواجحاذا سا ظنلاو نعبللل قف
 ركز امهيجىا طشلا نعم هونل املا وريلع نطعامو لماهلل هلرن يرل (هلوجؤعا
 ضال يبا ملا ذ جدأ مسني الذ موصل الو ةالصلا الو طولا منييال ةرص| سا
 : ٠٠ لاق ةر ايرطلا فاه انعم وه نمو :نمأىئنملا ناييبى عرش
 ص مكذو تانوالا ةديلع :١ :. ىهيوب ْن , نش نأو 7

 جرس أم ليسين مو هلاحرج م حج نا ارت ناكيوالا 1

 برع ةنماك رخل .٠ تقرئاوا مكر تالشا ذك."
 3 نمعملا رود ءوضقلا درع <: "بعد لك تنذ لهنا ْ

 مثرللا ؛ آت ضحوا 53 م 1 ا 6 ناو 5
 . ممايساجرجورج ناك د لبا اتوح رح ناكؤالا ةالص تفو يلعرصن مام ىإ

 يبو ضال مو طب فالطتساوا دو ىلسو ادني عين:
 ؛اققوا وادا انوا ضم م امام كلدونف و ئاوصولا المر, ليصو نصرك تقول
 فكضا ملل لات ثيح. ورارولا حاصل أس ةياملاو يأقولا فام د عاتهو

 ييكرحوإ ب تيس ا يزل ثيم وإلا ةالص تذوأ ىلع وعي الزرلا ْ
 دوحو كيال لاحق دا ا هانعءاموا ندا الا توب دعنا قبلا لالا الهووتسا
 تقولات | عا طرة علا توبشو ارمدالا "لاحت اما ةرمولو تول فرمزعلا

 1 2 0 0 ' ل ا
 2 بتللا :”عاعو هرحرلاو اريل ى وأنك أك ها تقلا لوا عررعم اب

 ااوئزهننبزكا د كو



 "دال نايلاح هيه لس شوتيانانر ةالصلا تنو قد ذ امنع بل محا ماو
 مدلاسيوإ _يحرهطا [ينفام ناكذ ةيفنال تكرماحل تلانم راب عت ديد مجول زلا مضرتعاو
 فرحا ةالص تنوزخدو توا جرح مكلصو تان ةالسجزمح تذوق ضال
 ةيناثلا ةالصلا تتوب نب | ناو تاعيتسالا رحل ةالصلا كلت تراعا أ برمر ملتعناو
 وصولا نأ ما اطال باج الات امادهو تقولا احيا دود>وا اهريخنال روح

 0 تقولى داع ةزلصلا ناي عطش اوا ءأطتشالالعةالصلاو نوايسلا ل
 اهنا نيم املا مالا دوجولةداعالاايبلعف دمي مناووأشلا عاطتشالامرعلا مِلع

 وصلا ل ةرخرلا حاص لاة وح مالك ازهر زعابو تيتروزملا ةالصكص
 وسلا ند تول ئاملاراتعا لسا ةالص تقر ىدالبلا باحتسانطوش ناو ةروكرلل

 لكمال ناك ناد ةضا يم نو نام نجاماك ةالص توا رمد هطن نا ارا :نضاكتسملا نأف

 ١ بكس | ساارْب ار ذعلا ها ص نار ا بحل صركذ مورسا صام نولت نام عزعا

 اسلا> هيداصوأ صوت انأنر اص دقو كايا ناباكحوو ةالصْتد ماك شرع

 الخ مماخل م ارش نا لشرب لماحلا نركب كا: ماع ركدامب داما نال“ ثرلمل نع

 اوس مطسالانا توثلاكتنذ ولاا عسا: ررعلا لاور أل لوك مرسى ارق
 كاملا تاذ دول هآنر مداد رجلا رسب هملول ب

 ه رات 1 مقا اود ارتسالا ىف هن ويثمل طغت هنا ؛ارّسإ رولا توب ب
 لاجإصبو شاص ريانا مالصتةراقرجيإاذا ارباع _حاصصبانازال
 ظ امانا ليوعس نسر زعل توم ادع بص تاو هربا 'يزلا ثردلل
 رع ا ىلا تدوالوا مس تالاسلا م هيا اد ا ص ماجل ها ارثن نحوه لإمنو
 اتيلازعل او تشءلا؛أو الأ تدولا | جا ممح قرغسس ثيك

 . ةداعاموزأ 0 0 2 :لف] حن كمال
 : تلصو تان ةالصلاتن درصحل :قانيمولاساذأن !يداسرمو: ن6 لغز ' ؟ للا تيلاذ
 ظ لاما ا” مبكا زءاعؤامؤع مرتان افنآ «اناتس اقص راصتقوا خذ
 ايهلع "1 نيس لما ياكلا قاجلع مرينا توا ارح
 كس انيمي يامن موذالصلاو وصولا مسبنا) تقول لوا م 3
 قنا ناو ناشلاتندولا غيب يك ةمانذا لعؤرا تو لوحدولا مدلاضااو
 نحاص تراصأنمال ةداحالا اسزلب الذ أحلا ئآملعاما را تلاها ثاببتت
 لغسالو ثري نعايلاذ نمرصت و فا ضؤتت انامر ةالصلا تذو فراخ[ ثيحر رع

 نملاسو ا ضع ران انا'عةسنولا ىلأف انهو نإ رابحلا سيقف الص فاشل دق
 لتنمو موا طقس م تفولا ضال قس ا

 اهنسالا طارش الع اضياونم ءاك:واذالاو ةؤلصلا راعاواضو ٍفاثلاتضولا عوض
 5 نأ وا نان اوردمراعو كاعتسالاا وا ارت نك يبدا هكا 5

 تيرا يعل نيب رولا مفتى | ةدابملا قطا ةداعالا ث نالال مدع مريب ٠



 لورود نال اد انما نم نا واصلا رلا نكرم كلا تبدلا نشا نر ينقل ناأضيا
 انهوةلماك ةزايطمةالصلا ىدؤمل لارج شمل ئعقن ارامي ليسالوزلا ءولطإل اشملا تو
 اسهونبا هركذاكب احنسالا طارت الع وص مابورساافالا ةلساك ةرايطنأيدون ردا سيئئازا
 تمي مل تقول زحل مهد لاسازا ةالصلاد ىوصولا ممشلال قبس كت أشعلا لوح درجدا
 د امل وف ثرملاب هنالصو را فالف بيوتس مدل تكلا ةءاع فا معرلع بلاص
 5 داعالا موزرل مدان ركام ري عواطوو ليحل تف دولا ىو انم هذ ثرخنعالاخ

 هشيم باعتسالا سقس اديب مقالا قام تود بكلا ماع قمع ير ةارمزعو
 وسم ناك اذا هنال موزلا 0ك قنا ىلا لحم الطمأ مأ مهارئكح اهنسا واعجو

 ١ ”مسولا .: 5 4 ر!نارعالا مدلل ثرطح هم ءادلا عزنا ىرالا لتتم زوُختال نإ ررنمال ث دبل عم نوت

 وزن ذاداضمان نوي. كوحرلا )توا عينك
 اضون لو طش زحرلا وضحت مرزيدتعو حول هطقغنب ام لوحرلا هضفني فسونو ل لأقو لنمو بيحان عازهو هلوحرد از صم ةالصتنو 3 نتمتع ر درسا وصرنا
 الصنشوج+ ودالررظو ف جفا لع الخلا د.أيصب ناول ناك مشا مرلطرجت رررعلا
 دل ىن.داإ زهزيوتعو ة الص تذد عرض دوحول يعل طرد وصد ضني سلا مولط لها ضونوو ةالصتنذولؤحد دوحولريطلا هاج رف ثسوإ بيلنعو فو
 "مملح لمع معلا د.امدال معلا زجالريفلا تدودرودعلا ا ضونولو لودرلا



 : ؛ مظلل اضو و دراعات سااصم26ليخو

 ٍ 7 قاس كتر ريسبمل ارش ئددلا هناو
 عرازعرسمللاو .... عطب وصولا تقواولالا

 يسيل كفو ردح معفنا اذا>لا هرجر مسمالو تذولا ىف لل لع مس سوزعلا نا ئعي
 صل الرسبلا تفووا سبل[ وضولا تذو ةناولاما مصار 0و ا سلا
 عسيلاف كنا جوسي نادإرسلذ
 ' لحارس روب لاسوأ تامر ساق 2 امذنم مرلاو ناضمونواللاس مزاد تاضوتا
 2و حا رع ولد نسا عا عسب ناره اح ثرح ارحل ازا 0 ام ب ندفحلا
 تدولا عوزح نال تيدا لع عسل |طزيوجما تقول جب هزيل موصو نمانعنا 5 تقوأأ
 525 اة دلال تفل جورحنعأ م اوظو نم ائننأب مكامن رثرجرسل
 5 ْش لصفلولا ,ةالصلا كلت تقو عورضرعب تيل اع ارك[ كازو هنراقوا نينطرسلز د

 ارو لاس عطاغم م رلاو نفر جا انة واد دو وله ارش اوصل

 كا ةالصلا نو يت دراعلا هؤصر ضن اةأوس نار ناهد

 .لطدازمم مالا ان نأكل | ييايلب انا 20 0 واموي ثرحلا
 امون نينا اعز ١لز/و ليي الخرج يد دعا لالو ءورم يظل

 ةئافنلسلا امره تنازاه ةاماك ةثراهط نال اذ امنا اانمل الب مانا ةن 1ث مقم ناذللو

 :٠ تقول عوطةدقرأ مدا لتحكم كلا هسا تيل زال لتنأنا
 كاد فانه مرقم نالبسانقؤا موزع رسم ضاقت معاتاو ةقبددل ق ثركرببل
 ٠ نيت لم وام نابل ناكار ول نب مهشرإلفوأ نيذل رسل ما ناف نالسلا

 . ملون اصؤ اذا تقولا جور مض| سلا ةرابباعرضقتن اماولدزلا مرش جو سلا زاح
 قل حالف عروب )سيد مو ءوضولا نإ داماس كي ا ذااماو تنقذ وأ قدوصولا ود لاس
 ا تكلاريإمت نااحلاهيضولعوفد تقلا زخم متاملا رتانصوت
 . يطق 38 7 1 9 نابل ارح دي[ بارزا او ا وا

 طير لوم ام دويالاملام 1 0 32 :

 1 19 ناك ا منه لايلظ نوكوتدا مد رو
 اةاخومو طك نونا الزل ٠ بحاورسفلام مى .ثرخي عْضملا

 علل ةرأبعب بؤلا ةراهلم بوحوت 0 الح صفتلا يعمل تاساخأ
 بتاهنر ارم هزات إلا ذااع وناهمالاب دمقم ا بوحوو هشلا كده ناكلا دنرللاماو

 يلى نالارعم صم رس ان هع روعأردادالا ةسألا لانا مر م و نئوحرشسالا

 ساحب ,نماهاو توها 5 درب نا مملع تير وظل نياب.لتسا نم قساحا لداولد دشسا

 مث دوح) تثرملال ةساىيلل هضرصيلعبح واغاذ ططناهرحا اووي ترخوهو

 ةماور 5 مضر نامل ةرارطهرتعلا 08 تيرايطلا الس تولش عاج

 ظ 7 عييح اولا اولزناس يوحد ناول يو

 رمد 0

 ا
4 



 ةراديط طارش 6 نع انا ديقلاه نأح ضاذ ىواتنؤ ناك مهرتعاض ريل وعض ونال سرسلاو
 ناخيضاةىواتذؤ وررزلا تق ازأ طزاشن اهعص داذا اما مهعضد لذا سريلاد نيسكلا ناكم
 ةاس ماد ال ضاوم ف ةر يقل نحا صاري ال فزولاعراوفج نطاوم سة ةالصلا كيو
 سر ماع نان الا عةسابجلا موكا د اولا ةرهنال ميل نحأ ر عد هةر د

 اهنمر يتساكال ءالوواظ سوح عضومْ ل١ اي سابا و سابا ب طصو شان دمرت
 سايل ورب درج ربي ةلصلل رعا مضومأ ره ناكولذ دودي: در | نال رتل ف ةالصلا

 ةمك امس وز مرالا ولج لصولو ماغخللا كت مذا كلا تسرع ةالصلا رهو ب ىنابال تيب
 زاجل ىيلع ماقو هيلي ملف ةسج نمرالا تانولو لجيل عر معو رساججلا وصوم لع
 ضنا نع نمزمرالا ليام ناف ناوره ا لظدصاط هنطابو هرهد الظل خلا ناكادااما
 شالا ومال كارا نحنا . يطير جعوتلاو ١ 0 د ”بيذاط قد بون ةلرب
 3 م .اةياميواواذإب ٠ . .ك درش هنا قشسازا 9
 الاب لوفو سان ةمسمل يلا ناب ىرت لوفد سوم افلا ىك مركك لحل نب ورغك رهط
 روصو طاذ شرور عو ةشرم نايرصسانهلاو لع تطععيايدا اوفو تاز لوقن ناعس
 لبلاك ة رست غدا مرلاو اهناذلاك ةرسخ نوت نا امانانلل جد هبال تاثالا ولا نيئاد
 عباسب وا الانا يرن لاررب كلذ ريغو ناموا يون واانرب نايراوس اهرسموتلارهطب ل والاف هوو
 ل دز يتلا لاش دريطيدإلل دالاكرصعنارمعا ذا نولي ناباةل اًرالا ناشي ميا ليوزم ءالإرع
 ناشالا ٠ نواصلالأ رح لنيل جانكناب دلادز قشم موا نول ي ارث اعود ساحل نيع
 كره حا ئلاو ارحاو أي ىلادا هبا لوسر ايتلاق انراراسبب تنم ةلوحرخكوزام اله فاصالاو
 نت اوي قس هيدا لوسراب تلاد راي طا نيعزذأ هس مللاوةالصلا ٍلعلاَض
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 صب هزي وا هبوب ةصصول اولا 3 لله نسو هرثا كرز الد ال. كيك )كلو ةالصلا لع لاتف
 نم قدامه تارولل ورى أم نوللأ ابن ممم جب !لل انسملا سفد سحانحوا
 مهاووشم )ول مال هلا زر قب ام رثالا دانا تفدافش هيل ءرثل فل لع غب اتفملا مارش
 هيلااب سانيا لوز 6 ليز سيلا نيللاو نسرلا لنص نعارزتحا ليزملاب ياما ديقو لازي
 'املاب الا رهطبال طم اررحريجم جتا شلاودلل املاقو سول باو يمنح ونه نا
 + 2 لاتخ ةطرا زج م ابى عش ةيرلا اولا نع ةنامرطلا ناب مزال
 ا رجلا ملا نافل لوبا ةينريزية سا تال اذاؤجب - 3 6 كالي ٠ تا 0 : ا ظلال ودل ل 0 عت كازا ناكارا نبال ه منته معلا تاق . شنت نال كزلاوؤضتلاو رهلع هاج ركع ناحل المعلاو ريال ثيجاإسنعلاو /
 ساطإلبلا رباط روملاو ٌموداطريلا دام نم لب |صعو لاجر صح ثلاثا لَن بولا صخولو تراعب دب: ظلا نال <يعج مولا نكمانا تاموث الث ةرطانن

 ئ يمل

 الا ىقبيولو



 ٠ تكي امانه صال ف انكرسخ] لاو يح ديلا رمل تسيل محول لاسر اصول

 صحا! ءاقم موي كلذ ناله :اطق مطقنت نا ىلا كريب ]تشيب كباذ نكي [ناذ عصع

 21 فئحلاك ةرصخنكيالاملك ى كركك زب وسب م دكنرككرتيو مسن

 نيإسلا تاهولو هطبال :مه مالا در رلقو سوي نرش ءانمو مقا رسل
 رانل ناب نيكسلارهطت هيبزيتعم محلارا دن تلم أر الو سما ءاملأب قلم

 | 0 ناب للا داثإلل نخر اطلا ءانل قاوهغتت داب لد انالئ هاطلا هلل قنوطتو

 1 للدوذي جل شنو عميد ام هيلع صبا كلما تاكو ىاث الثدريب وده ْعَب

 ثالث لحأ نسدرلا معترا !اًزاذ هاطاام هيلع بنأس خضرا ناك و واثألل ةناعم

 .نالثوطا نسوبوا لاق, ١ قوطل طر لولا نعالفن ريرّملا ين اقدار

 رمال كطاذا ةءيلطيولا لاو رجلا اكو ةدلك نفخ وئالأ
 0 نوعد هدوايما

 ظ لبخ شرك نإ فتنتل ارنطم شنب نا لج لل ى ناياخلا د لاح ةيجاعمو تيتلاواو:

 ريل ى مقلاسايؤأ قلك ر يطب ناب نسو ىلإ لوفلع نك الس دسار هطبال [سخا

 4 تانيا ارا هزعادال حرم ناهواوس ىلا لسع يا هلل ئللا كندا هلوفو

شا ومن مرلا مترا نواتك سلا اس قادأحتتسا
 0 نأ ري

 ا الل رو 0 اذا كلاب
 0 3 ا يلب فيسلاو 7 لسعلارب غرم

 قلل ضر شيا نع يورامل ا

 هياط موسا وسر بويز جؤلا كذا 2-7
 9 نيأيب نأ اند *( «غاطن

 ني كال. سن نع تال ديم اب م فد نعل هلوفدابلر

لوبلاك هزيغزمرا ةرزحل اى مرلا#رسدلا م مىلل نأ اوشن
 كلإإب هلي باز هب قصململا 

ع لؤي شالرزلا هيلعو ثسون ك لؤنوهو ئمكالوا ١ مرطلوز ف كج اوس
 . هيل

 نع ءعل هاوس نعو هلو باول ارهرمويراعذ هيلع رح واذا ماللاو اةةالنصلا

 لسحلابالا م مطبالخ هيد بثت ةساهلا !لانال ]غل ابالا نال رهطبال مطور

 يؤرامرسحمت: ذا نيكسلاو ةارلاكيصلا نكد عملاب نسل كد
 ١ لوسرن 524

 نا اقيم نولصدو أين ويب مىثريسبل رازكأا نوتئباوناكجسو عا دينا صوتنا

 او نيسايلا نيبقدالدزر مده ناهذاعر هي اهوكو :؟ ةالاو فيسلا لضخ َ

لعتص ن 356 نأ طّْسو هل مىعامو مرعالامر 1 :
 مع ثبوؤسو | ديثيح اكو 

 سطل ىا وكل دل هماع فقد تبيح الا طعانيلاق و )أ

 00 مابا ةرابطؤكه يل طاسبلالع انا كجاباو دي 1

 اطال اهيل قد ةسبوسولا ملظفلا هليل ابريرقتلاووساهلا 2
 ٠ رباذ سدت اا

 >0 ...٠ ءيصعلا ماقم عوني انليارجلا نال ىهطاحلاؤر عيوني ناىلا اللا هيلع ظ
 + ناسي غهلصلا كاذرزومط رئاال كتان سب نمرالاو
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 ٠ 2 لحجاعش [كنموهجزمرلاب لمتياماوك 3

 سيل يطا !ةالصلا لجل كلذ رددوا ةرارط 42 دانىسل تلا 1

 الدار خ نبا نعئورايلد ةالصلا اهتراهطاسا رم ١ نح قالابلع د :الصلا وكن ةالصلاىخو

 0 فرب دن هلو لوب بالغلاشن ذاكو رمل ف تيباابزع تنكلاق
 بهذاذأداهرعلجالا شالا لم ليكنمرال نالو دل لهاا يرلا يازلارسكت برعلا و كلذ ماين
 الف باكلاب حبتد هلابرايطنافممت !اهتراءيله مرعامأو ةلاخسالا نظلا لعن رثالا
 اثالث نورال لع ؛الا بصولو ذالاب سارلا مس ىداث يال |مرحاو ربع ىراتت
 ند اجلا ص دوحة زك اللا يلعصا: داركو ترهط راف ثفمجي

 هرقو بازنلا كل»طعةالصلا تزاح ةساهلا كل تم دؤحأ بلع هافلان ا ارتدآنرسك

 صعأ | /ةعضرالاب صبار هرثالا باهذ و رسلاب ةرايطعلا فصرالا ]موا ال لصتبامازك
 ايلي مالكلا ناكولو سهط ماه اهذو ةساف اجانب ياا دنأد معلا يا ليجلاو

 ماداع فانطيرهطب يقدر هلاك تانلا أ ولت اوريدقلاا مد هزسغلاب الريب

 تم محو جرملل ا : ها
 أىد نساجلا تاكثناد الف]نفنت دعوصوم تنأ4 ناو 9 ةش وو

 القت اابمنا تراب 1

 1 ثوعا مصاب ولاعبي ثوداع عسل اب و ُ

 ةطيلغذ هب ءىطمم]يلرد .ةساختاب وكت تبث ناانما هالو ةفيفخرش عاجلا
 داخل اجل مك تلاةلفما ناس فضلا ,عيطتبر جلل دب تلو

 را يلوا هنفل 0 ا
 ثالوث

 تي ذالا قل ةريوعلا 0و ,سارلا وبر امددلا حاملا

 هنما يزارلاركب ولا اقام هر وبورزألا 56 56 ا 3
 م ١ وليدلاكقباصأ 06 اهيرلتفد ناشلامف ا نال تحاور كاب رتعي
 سا قارش قرش نسروب ىلإ عو بعشللا اء بسوا وهو صنزرإاو
 5 * معالوالا وانصر شوال اوه

 لدك هاكارييلر يظر 50 لوك ا

 هفيفخ سهير لاو نام لوبازك,س نزولا لوس نحر
 منع م اذار بكر تمرهاطلكلاو سوي فاو ةهسدجأ ردع

 اماو نسب لإ فيلحيإل لع مرتع ا«بوللا جر + ناش >ةالصلا" 1
 اذاو ةرثع نمل اكره اهدنا نم لاعب ولا نا تاو ةالصلان اوح منج الذرظرنخ

 أ يش زيوكبالو ؛اما بند مابا طرت موا هرتعد سجق يللا ال ىوقو محا |

 ددحو تعول لإ لمعت ىوأ رمل يوكو فيحيلا رنه رملالو ىوارتلل ال كا ذز ا
 مم نال هووا للا منع مرني هر هروح نسللاك كهاط هنالاقلطم برش وك ١

 للا م دوبحو ررخاورخ + مكلدرسنلا كمل هللا ءارلا نوكسو رجلا الل 5
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 يؤشلار ضيا ةاردح د يرابلا(رولطلا بم قرر ناح اق ىواتف دريل يف
 3 .ررحزد نوى رار اسك (صادرش :اطلعوو هدر 7

 ... كرر يرتب وعي وا رعود نيج طرحات #0
 ينال مرتع ماطر اف سحاب ارجل يربط رع رخل نطعر اطال و
 لاو ةرانلا لوباناو سس بوت لوا ءانال ه ةرهلا تلا, نا ةصالقمل ا قد بؤللإع لابادل امد ماسلا فأتذلا هنمزحا مضوم قو داك حزتر بلا قريوسلا لأب سبلاش و غصلا هرركلا لوب نيب نردالو لاذ دس مررلارزسأ يم وحن ما مخطلخلا مسادهلا محمل نال لو ملام ةظلغم دس انعرسبخ كلد عيجذاف يذولاهكزلاد رلازكو »وروى وال لوب و هور حد لك وجالام لون هلك قيام يحد تر ١ نيجي ©مانراسك ةظيلغ لس رس ه'ضناذز هالاواطملا ازكد ماجرلا الا اجرح هو
 اي شيهاننلل لوبد هوغراعط دو لتر لام قيزلاللا تس كلل د متوازاذ مريوم هيد ناذاهذزح تانج ةردزعل فطر مالع عاشو بسابال ةياوريئةرائلا لونو نسحوهر ىّرسا بولا نور ؛انالا رسم ععجوإ ةنمعلا
 ةريدتم اهدا عرالا تال لوبلا ةساك تددةتساك 0 ينحل نع يورد منه ضرر ىلع دازنارثالا با تاصافر اقع هضنوادإومل و دل وكوت ةراص لسعدال
 1 1 ازكو يل غ ]جلا ىاسيلل د سرمللامون و ثوولا ةساخ نأ ف 8 للا ماعلا هانركذام م
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 تازنلا امي ةرئدر سك كيدز مونصاؤا نوناصلاةرايرطاوعرد ربح لو ىلعوابملغ

 تاب ا فيوعل ! أكشن هم يدب ناك نطل ]مح داطلتحااذا يذلا املاو

 9 ينزل افدىٌسارهاط يطل اذارهاط نال أبا نازع ركالد رهاطاعرح ناك تلخا
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 ناك وس م :خالوأسكرحالا قرط ناكو طاسب ف : ]صازا ةالصل روكا زكوعب
 ”رؤوضوم قف نكي نا نس أع نم تجان قو طاسب لج اص مصالملا ف زيكو صطأسبلا
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 ١ لاق ررتسا لالخ ذالا لما برس ضررل ردي جن كفيلخلا ةساجلا نا كذ ف
 نمار ثرخخل هضوم ساذج ثيببا لمد ذو لع صال لل ىد اهيص نود نان جوتي الث ومس أعز ..اولا منوم اهلارنماماو ميردل باهر ملناخل ةدعتلال نصت س ون
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 نمل احا الز هاد ابالو ثورلا,ا نتسنتال هالاو ةالصلا هملع ل ثورلاو

 ًاورامطلاو ثر 1 رلاو زي ا ما لاوس 0 0

 ا ” هيدابدب ورشسلاوراهشالا فر هديل و فرولاو جاسنإاو
اتشلاد هتصخنال ثكلاثلاب لبقب و فاثلاب درب لد ول دا/نانثا 1

 تيتيل رم ع

 فصلا كةدبمخنال ثلاثلاب .ريربو كالا دلرالابرب رد عملا قنامازاو

 3 لاهج زج 1 كلجرلاف اك تاودلا كاعتت ةاراد 2

 كد 2 بواوإيوؤدلاب سلو اهجزغلم
 ناموا 200 الاب صرد وذا

 ةيخر تائلابه 2 اتلفلو ارب
 دا ا درسلع اف ركرحا لأبازا مالسلاو ةولصلا اسيا 2 --
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 5 ا موقوريرتلا فق هلتند ءالإرسسالا اضاع
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 كي قوام عزز زداحاذاذرتو احل 0 : ملا ءال وبقت

 ات ظبي الا جال جراتجا 0
 2 ناقاناو حسا ع رز واجاه : لاا

 ام نال فاس وةالصلا ملال 00 متررلاررق

 لالا 0 20و نأك نآذ طقمزو ا 0 ةريعلا
 البمأ ميد أمرنعبا] يحن لنه نرط نع ويح يراعأزهو

 لعلا 0 مزقمرح .امهالأب كفو يطسنلاه ركز مراخلا كن نعل لخط لنسو
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 رخا اذ اف ةرهظلا مآل وهف دزي مدرقبب 5 الف

 ا ْ 0 ةدأبإلا ل 0 3 4 3 ماى

 5 ت١ اهنالسار مديقيو
 أ | :

 ا , . بضلايلا نقممم ١ بوما در
 يباوتملا نالتخإلعلاورلا لف ىوس هلك وا ملشم متل [ظوولب :
 ةعك سى كريرا نممالاوةالسملا هيلع هلوقل بوفاترلا : 5 1
 0 ير سيما داور ررصعلا كردارقؤر مشل مت نال نصعلا ٍْض

 6 م ا رح يح
 هاو

 بيدماوعا

 ولا 592 ممل بعمل سهشلا 0 تقونااوعب

وننأك اناو :نماثكلا ةرئع مسا نان هيلع ئمتلا عال امطونره
 عملا | ض

 أمه 1 مامالا نازتند ول نتشلاو اة: رفا افايلعإ

 رشو ع ْ
انمأ سول 0 ا 5000 ياببغلا ماشملا دا

 ًاعئ

ناينيعرت لأ تقوواذسعلا تذو يا
 رعدرتولا تقوفرإلا مذ راطإل 

 انهاشملا

 ناو تفوح لاكن هدلا حر ةويلسحولا اماما اعدسأ مرج/ىناشلا لذ دامحلو

 : م حالا انهو همعاشمعلا رمت ع دنت ناالا أكعلا# ىمثملا ناعازا

 رعوأ يرش وفد يحلو نيبب مجم تةالأو 39 نع رتولاةفصي
 كا ةٌؤواشسعلا رعب هتف 6-33 "امس تدل

 دولا لاش علا ديعي هنأ رار ءوضوبرت ولا هما د السا زارت

 اناخ دنع مر جرس تندإلا حس رز عرلا ةاللصؤرت 1 20 ريغ

 2 ”فافوا انس ناازه ازه ما فاي وأمل

 3 مجالا ل معد وهم بزني لوجان اول
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 ترم ٌوِيأ نيعبرد التاذ فيا
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 . اانا غلا زساور انسال اياهالصازا ةالاصلأب م الاييرجالف امان جلاباوزغسا
 ا السم ند زهد عادلا توبي ثيعبر لت لئاؤ دفا كيجراتسالئعا ةنوهتلل ماللادالنرم ول : شال عازلا م لودمم نيجترال اونو
 ا سيلا ملظن نإلف ٠ .اوصور فاذا ضيا هج ذهاع
 . لالا و درك كريطلا ةالصاولخرا يأ مت مر ةرشس ناد 0 درت الا وةنلصا دلع دو م ذزلموهد دم دري دري ضرب
 1 فاس اتتلا هلال اضيا 8 3 فيول أ مهر هربا 7 م نادينا
 َ ارض ايما سامز ردا ضو 0 )
 ”ليدعدلل ذ 8 1 رجا 1-22 يأ ١ ملائشا لربحوب نارلو
 لا دال قفشملا بيضي ذب نا يب ها يزملا توصي اود ”كلافانب| معلا 0 ضياع غيورام ههجوو كلذلا 8 هام نإ بكرورفلا قر هن صنوأ تو كلا ملا ترعالؤم الع قشاذنا ِ ها اوذالصلا لعالوتل ليلا ثالث ملا حان_زساوعب بيلا نعم أم يسم لي) ورجل هنا لوف لح عمو بازيلا زهق كل يرق رب فو ثلا ى مالا 2 اينو ءابب؛اصخلالر انتي رج التوام 57 سرللا ةأشملا يمان 1 م 3 00 ير 0 2 رخل دو ينل زر رح ا وفك حل ورسم عش :ناورق نع رك اعبا.نئهاركللف اونلا
 يا 31. رزان نواف زخسو هوركم ةاعبا”للو امل يلا نضيزلا انما
 مع ييفبال انا 0 يم والاو الملا ءلع هل ىعل وامنالاب غيرت ]يرحارزلال
 را ظ ارت سلا: رن يللا حأ موغب ادا مم نمودل وارث 21 ليللارخأ
 لو ملعوانح اكون الام اعلا نحضر جانا بوت ,الاا و ةيبوزتلل بزل دمولاورماملا ولانه زل يا ريا ع خلوبلا | يهل وسل والإ <:

 1 لش تيرا در ايلورلل نك ان نا زاجل هلّولد ثوري 0 نايف 2015

3 

 77 كلان رع يلا لع عيت اج » مك عج < تي خام



 3 اتا ةيوقم توكت سكر يثك بانل ازهذ هأشمو اناقرضم مالو

 ديمسلم يق بكينا, نيماش مذ كنا انوع تن

 5 5 لوسر نأك نييك ١ لس نيح

 8 ناوةإل درملا دلشا ازا لسو ىلع ان !نا 74 ا 0

 أرلإ :ةالصلاةيلع ل 1 ا ا جرام

 د 3 !كيشننالل بوما ور 5 2 الزنا
 1 5 5 تلا 3 1 هر 8 :

 احا ع 2 ره د اذ َِ 4ك

 اي ات كاف اشعل ماو لا س٠ 5 3

 *:كتيطلاد رولا رادتعا
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 ١ 2 اور نف النمرود رح وبامهاوسامريفو
 هلع 6 2 تالصانا هوالتلا ةرم ودالص 'ً
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 1 ا دلاوو لا امها و 5 ا

 2100 00 لهابعوو نادي بولا امه ا دارا رهظل

 نيتطخلا مولط راع ةز انج ةاللصا/و ةوالت ةرعكتالو ةالسص وجال يادإلا , 7
 نبووع لون بابل انه قا صالا و زيومي هنأف ممونرصعالا بمر عرتعوالا

 0 لسد يطيل ناسا يوسي كاوا ول رشا

 تريل: نماس أني نسم واطرتعلان تونا برش رقلاناو

 دارلا دزنعرانصلل فرح تراك بنت يا 0 هارر جرت وح توون

 ةوالملا ةرم هرم ءارلا م دوركم رخام نضرلا و ::)تلل ةالسأن ثوم رمق ناد لوشن

 أبره تيلئاذلاما 00 ئدأتنت لذ ةلما حوال تاقوالا هنهاج تأت 7

 0 دارللازكإ وراتلأب تو ةداز نااهر 0+ ةلشفالا كغ رهاركالب يم

 7 ذا :هاركإلب تراجابره تتح نا تاو 5 ا ام ةزاندل

 رت نال علطن نييح جزا ص :الادوووطلاراحو تاتخاو ن 7 ةرجاشلاو

 47 تةدووهتورغلا بوو د ةرهظلا قاما يفوها اوتساو ثدكروا |

 0 نال 1 دا نال رار ع مبورذلا تثور وبلا ا/معرادا زاحائاو

 هركب ياو اماويعذ هركنال تيحب وأحلاهادا اراد ناسا ختم ا دوب منا تقلا

 الهاع درو تبوقللا 6 نحب اماو 0 عرج لعد هركسال اتنملاك لااهجات

 بق دونا ا تةلإط 0 ناك ثبح سورعلارنعزحأ صعاضخ 2 ناو
 فئالنإ وحول يبست تفولارزحأ نال كلز[ىدوبد "فانت

 توا نمعب رسل داس تقول لكريتعا دوب ا اذ هيث بجاولا
 ف صعب مملوا
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 نضا توهب زا ايزادال اعرشو ,بلابرعوتول ةالصلا ثرظ تن تّوولا نا اره قل صالاو سمانلا !! كىد اني الفالماك ببسلا ناهد نابل تك دولا ميجا د مالو هيبلا
 كلل هد كايا بس نآكامل عيب يناوايناش ججبسد ناورصلانرهانلا كتولاؤو لع لا ىوادإلا نأد هريس دار داتا مصيبال زارادالا بوحول بيسو

 هرهت دج ا تونر طولا ]ح3 هرتارهظو حرم ارساخ ناو يجيصتا هت ناو ون
 ىمهذا د هدابعإع ناس دساهت مسا اتتوهةئيمل لع تراب لا بوجو بس م
 ”رثوم اناتك نينمرلا لعن "ةلصلان ا ناك مومن ىلع رصرشمملا ةبطزملاو ”يقافلا نك لاطبا فورس لبد بسللر ابتعال مال توا نعدادال خا: رس ملابس تّقولا ن لك نوكي نأ مسا سرفت حاسس واطشوأفرظ تن 0 ماقم تملأ و يقاس لاح قل تاتوالا كجحائاو تا ١راعلاب تاتوالا كل حش هنمززعلاو مصخر سفن وحيل تاق دالاس ترم ةيالو وعل لمح امس: اولا لطرغ ٠ دراونل تأق والا هم تادابعلا َ فرعس :نازمالا نأكو المع واعر كلا لا بوحول ببسلا
 هب مورست انهلعم نب كولا ف ةالصلا تييداواضيأ ريفرطلا عم اذح وأن ناو
 كرري 2 يزل ش وهر فرالا لعراضتالا بحود رب الب رمل دانس و5 هيلع ارا ؟رحا هوعو رزقلو جرلا نجا راسب عرضت نكي يدعم »نجإلللا دعب ريو ةروكذمل /ور علا إملأ نود ام بيسلا 1 باج رنا شابا كل ذثرود ]صخب ملل انعاسيسلا ذأ
 / لج ىعمزجد ىداوازل وةببسلا ريم عر اناا عاملا الو لاخي داموا
 "اضنا | نحاد تو هلا نا كالخالا لاكي ياكل نعنإلا 3, هيلع غبر (زعنم هعبملل تاهلوالا لب ادال ما ؤأذ ببسلاب بسلا لاشدالصال 3 رصّملالا بذا مال 0 اضلاملما ءادالإب ل سقم لف نأك ف دال لع راضنالا بحد ثيحوزاح تذولا م
 هتدالا 0 نعل رمح بس نأك ,ىرثلا ف معد يزلا 52527 يفرلا ؛نإلوهو رادالا
 كوالا نيل وأ #/ كرما نر معلا تا هببسرلا نازع لرب نااما)بلرلا نال
 ردم ازجالا لا ضي نا اماذ معزتتت 10 سس زنا زا و يطال رز ردود, ءقتسا أذ ةلصلا ثردلا+ قبس ل نمر صيد ليريعبلا لابو ١ مررت ناردتل بألا ارا امال ةيلاربزؤج تذوأ زمر صو عمرول ةالصلازاوجليلرب تسدد
 0  ةكيحإلص جم دوعتلا لع مدعلا مترا عزل ناخالوا ادالا الع
 لد دقو زيرو ليلا يوت نإ 5 جيم 2 0
 دو بلا لاقلبا بريم تفولا عززعزول ادلا معلا ب] يللا نول عإمارلا
 بسلا توتا وذاعاجا ةالصلا مهمزل بونحل تادارا يامل ترهطد داما و ا ب طش كينلرحولا ةملهالا ناذ اجالاباضبا كلذ اعاول لشسا
 لاعبا :يلحالا تثرحرلام عل ةالصلا تسجوامل نط جلفتشن مو لوالا ؛نإل لع
 رمي لاعمال واعاجحا اضيأ زن اب 7 رجالا تازلمددلا ؛اواازكو تن دولا دج



 .مرقت امر ضعبلا لا لدع كل لملاوه وعبق 3 بسلا اا أضملا اسإللا ناكف دقح

 هيلع جوو لا ييسلا كانت ريالا نط ىلا رمعلا دوي ملاذا لو ازهر رفا
 فة لا كال ةييسلا دانا دتادوهدوبماذاذ بجو أم هيدْو 2 رادالا

1 

 تعذترا اأن مرت تقلا نع را دال زحاتوا سس لع سسملا مزون موزلوةيزطل | مورد
 هذ ايارسل ضجد ناصع لماكد زك تولد اضل أسس تنذ را ناكوصالا لع
 أسود اللا نامل ضل نع ايل انج وعما ذ اذ ةزعكلأب مرش يف ةدابعلا ونوكرأ بتعب
 سطو ملا لسا ذل اعباوللل عرجازخ مواد صقنلا حفصن ىراتبال لالا غصن تبث
 اىرقمد ى تشد ةدابعلا لحذ هيد هنعب ملا ذإربخالا نبل ناصقن لسمالان ال اصقذ يلهم نلما ما تول لاربأ ا ضقتح عسسل كا سونا موملا موركملاتقولا قاضتفب نأ نيوحكال ثبحس هاد دوب مرععلا تنور صياح
 .فقونل هأنوروااناالا 0 ناصتفملا صل صقل لذالمأل
 الانعو ةالصلا وكام متبل ال جنح افيو ملوقو لع شالا ]لالا ريتك
 ليبعوأ زوج ةراطخ تناقواوس لور مامالا مخاذلا رهاركاب خيي ةزانلل:ةالصر
 لأ قو (و4 وة الصال ماسالا جرخ ازا مالسلاو ةالصلا لع ءلوقل ل بطخؤوا
 ارح :ةااصزيوجاوازكم ةياتملا ةرارحو انه دححلا يقيحارلا قصت ضاشلا
 لئنلاو ليدل جنحاؤأ هركتو ابيدزعو ا مماوساوأ وعول طرن ع ةزانجمالصو ةوالت
 ةالصلأب دبر ل جلف بزولا ؛اواملا معلا هوا رج ةنسشمالا وعلارجن طقف
 هوركلا و هوركس ةولثلا تاقوإلا تالا نان ضولا ةالص ةالصزتوخال لوف ىف
 ىهذا بولا ءاراراصعلا ءارارحر لو ممرفي 2 لغلا طارت ناو زباجلل اقم

 أعماوامل هلالرلا ثررطي سزحالا تيتقولا و ةرابعلا نيرطب بورعلا تذول لمأشي
 السا ةرايملا ْى يلع يل دال هنا وم ضصرعلا :ااصن ةالصلا لييقت نايريمحت ناو هأيا
 لا نالص علا تاروكرلا نا م متراذال ةبطدحل جرخازا هركتو لوف فضلا دوع مدرب
 ةبظغخلا] ميل تقو جلفنلا ةها رك ديؤي ال وهو هركت ةرانجللةلصو ةوالتلا كامو
 ةالصلا ناطم ايي بري مالمتك مق ءاضرا ةداذالا نواطم اهتركر اهيياهنوبث ع
 نود لع هب البال ما لع درواذ وحال تاذوالا هزه قلغنلا انا يدر أمل الافنوأ امو
 مرسل راوطإ وقت فو بوزعلا تذو لننما :حاركوث أضن ال برعم ؛ا داىلإ|صعلا ءاوا
 ةالملا تفلمو لاَ مافارعس حزاخازهلع ةالصلاز اوح مرع نأب ببحاو مهرع
 ١ 4 رجال ماب ريختناو هونسملا لن '”مدورككاد تأقوالا ةنضفالفن دا اضم
 جاحال نجؤل اف يل منلا زاوحمرعب وغلا وطفنلاو نزلا ةالصلا لوثر بزيت اعزا
 مبدل تدارك اتم معلا ءارعبد دزواشضيابإلالاروكلل زا
 ىلعم دلا ؛ارادعدر هلت جج عار لكذأ 4 مزرلا ايادواهلانتلاف زاول
 هررللا نا ب دولا لش علا موارجب واو عش ولا ثمار كل لماشللاعنلا لطم
 س نوملا ءاوالش بوولارهل :وذاولا :حاركلل ذ بوولا كفو زاومل ءدعل و ؟وس

 2 وسو -

 يس تم مهموم ةمسحضت> 3-
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 _لناشلاعنلا ناطم ا عزاوالل مدع]> نا هزاوح همأ.ماعتلا :هارك لوقلا رعت لعرع
 ” كرب 0 ' 0-1 1 ها

 59 ىلا مرعرر وعل ”عمداشإ مرابعق ةالصلا تبا مهطي بزل ملا قانالور

 كراتذب مما اضيل نيوحيالا يهل تلا نا ”باور,لخ نم انه نوكي واضيا مرد اتما وهام لع
 لئلا |ين زيوججال تاعاس ثالث قالا اذن تقو يا تبازعلا اضن زوو لوط ناخزعاف
 فالطأذ 2و ةيوكزلل ةشالشلا تاقوالادعُ ةوولتلا ةرهتالو ةزاكل الصالون وتكللالو

 دار نوليواأهموزئيدنعو لود مم سا ملعارأننعانإلا اوادارعبو هلؤثى ةهارألا

 دلورنع بارد مارش مب صأ# مرعلا بولطموهامم هربغوز اوللل مرعل زمأشلا عملا
 1 : 5 مهو ركل تاق والا فاض

 : امملاالهزوووملاةنسال .١ طئفإننلا ركب مج دهلو 2.
 1 فك حبءباذ تمم اوال صصحلا ادا دعب مزمل ُ

 ةرالتلا عر تاما هركبال مال طضفدّيدو يملاة نسال يملارعد طفذ زئنلا هركتىا
 ؟اداملا محلا :اداراعب ملقنلا طوخ هاركلا ىاصَرلا اره مورعلارجن ةزانلل ةالصو ٠

 لوس, ناىورال هيد ةزادملةالصو ةود)تلا رهو تيائملا هركبالو هركر اخ بولا
 ةاتطبفواسلا دارا :ن جرا ديد ةالصلا تاو ات مارح
 ترخلا ةالصئارحان م أهذذ بزعلا ةالصلم بوزولا رنا ماورشسل اذ جملا
 و لاب ةلالاو_ةّنانباسرحا نآبرجو بزعملا ل3 نيتفك,3 هيئاشلا نعو
 ىل ؟اقو ةدارلا قرعقول دارمي يرسعملالغنلا يهمعلاروب هدركلا لا

 هلىتي محلا رجدأم نال تورعلا ثدو ةزادل ةااصو ةودانلا ةرعصو ننال ىفازك

 . تأقوالا كاذنلا مهاركم مورد ع قبس قباب ىئتسمراصو كل ذزاوح مرع مزتترقو

 تناك اذ زعأ خا كراع ةرححو ةند كتل فصال ماجر |ىلا رت. مرقم نيكولا
 اه 2 اما والفن ناكلاوأاضإ وا 5 5 ورامالا 2 فارم اب

 أدين لف توللاماو معلا ازكو هيد هوراموهو اعوظن نوكي ةن الفرز كاما لمي الذ
 ريرمامالا عم لستة لصو و طصي لفرتولا نود ومشنلا يللا عضومو تاعكر شالا
 رويدا اضقملعو هتلص ترس راو اختر جاصتا ةعلرأ بلا تصير موب
 لرقلب ن رز ثالث ةنفث لعبجوأ نكيراضح عوار اردفالاب تاعكرشالت اروزملا مال

 ١ مويس ل 1010 71
 2 رم تةولارغاق اين !توكي نمذاو
 >بتم تماخ نوت ةأاو هيفقنال ريق فورتلا اذ

 ...يوغالو_ضورملا مدرغا نوزلا ادهن أذ ملا عسبام تنل ريوق
 توا او مه بسلا انا تفرعالل تذولا نحآ ق يا هذ تصاح ةارما صْرلا

 ليع



 ”فسالاعل نك مس وكل ١ ]ضر لع حو يطال هناك نسف أش ادا ةدعدش
 ب 006 يع قرا تاووحاط 20
 ىلعا نحل ةراس لها ناول لاق هناذ اكتدسلا نجر ن عدلا ذ ورد كرب مما ةكرحا مك "قول ةالصلا تضحاذا مزلسلاو ةلصلا لع لوفل بجادزمتو ماقال اكو حتا رع رار سوهو مصومخافانلاب ةاصلا تفر لويد هلعال اعرشوراعال ولو
 هيناذ بوز لع هاو: لري لجو هلع ةسسحو نيرضرحاو كرنرلو يزن انل نادالا كر
 قلل هس شا نل وسو لع اند الصدد لوسر فس عانس الاقز دعير)
 يرحب وعلا ناك ديزيوا بل علت اني نيرلارياعشم م ةنسلا تاكا ذب متيضرحاو
 , عن هدام يلا نعأكن هاتر( ناويورال تيرم مونلا جرح ةالصلا مالهلإلع
 راه .حلامروالاو ةالصلا اعل انمرمورلا مر ةالصلا لات ارز هرحوت سو يلع
 وجال ور_ىلا نحف: يحلو اسما زمأ قالو ناالال طبخت قد كن اواو هلعحا
 . 07 ضي ناوا هادانا توا ١ ١ ضرعلل ةس: ناذالاك ٠ مع
 ناوك الذ ءاصق ناوإ زعل ىدا نا :ىططيو نسل زموزعلاك مقوى زللل ةنس ناذدلاوإ
 ًانذاو ناكناواضغلا تن دق هنافاضغلا ناادالا ازكو ةاعبوا تدولا لوادالل ذاذإلا
 8 1 ا ام ,| خالص نع مان نم ماو نالصلا ملع مولا دالا تنور
 9 ناذالا نيوكأا جت نرد ميكر سو قد رحاب جمالا د كلا لاقواّتقو كلدناذ

 >/4 نا لاق مرااو ةالصلا هيلع هنا :نيهشم قام بلا مرالا فصنلا ىف تفوت عاد
 بعدل انا فوم نادال موتكم ما نباقاذا ١ 5 قحاب ماواولكذ الب نوي

 لف ائلاو اقسم لاو ةزانللاد نوسنللر توسللاو نيريعلا ةالصورتولل نوكالف
 دى توصلا عرررصتمل .٠ ةيعبصاصضصوب القسم ا ريلا برو وقم لم اماذا هريعيازإ

 هلئفو لش نذانأب تقولا وترا صح اذا داب هتقو ف مزعلا ةنس ناذإلا نوكيا
 ةلمملا اليغتس] مفسر ا نزلا لبرتي نأ تا دالاؤ بري يا نانينسالسزنلا برِسو
 نسحالاذ ةااسرلاب هيلو عشارحولاب هل ةدامشلاو ىلاهن هيلعأ لا وركذلا ةلاحخ مال
 هلو باداورسم ف هيرب رضو ولو ذا ق بعبصأ وضد عم لابتتسالا

 ن السزنلاو كئومل ونا ْناذ كنزا قف كرعصا لمجال المل 0
 براشلاو ماك ا:وزكألا عريام نرد كشاقاو كناذا تيب لعجا 2 ررحأذ تقااذاو لسرتف تيا اذا البل لاق ماسلا ةالصل هيلع نا ىورامل نكس :لك]ك نيبؤصم

 ورئسلابريلازهاكف عسجيزنالو نيه يعم بيش م
 ”ةينكسوا نورا طز صفين تا نجورسلا نيرطلا م هتوصأن(.هخريد ب جرن م هتوصةدانهلاب ضف نا عجنتلا :ىننلاوهو بطاذا تارود ٍنَطمْنيهلتلا ١ ديال نيد لم كدحولا كوم ١٠
 نير انرسابال محال لد رس تومصلا نيس >رجامأ 9 تأ اوتاكظزعا
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 _عواماذ :راكدالا ىا لاه نأ فولط رع الارسال نعزمدو رم و رهو نحل نفئربغ 2
 الصلال

ا قالت وعم نللاو هوكورم لاخراب سأي الك 41 مالئل عج
 انا ادد رف بارععال

 د أنس الا لججأالو هد يرقنلالو نإزلا ء.راخ عينا لا كج نارا

 اول كاع هيحو نذ الوجد موت ةوسنعلا ايش ينال

 ةلملا 1 ناسا قوالتلا و: هع 2 ناةتيفيكورلايلاىلاو بلا
 ١ ىلا وركَذ لوالاوم  مسدجب نيل
 ملأ 0 لانللاب مالعالل مو رماد 0

 ف ناب جرهجو لوحو ايميل تال نعيم رعراضصلل
 وك: ع سدأر ب اذو 0 ْذ راش هالعالم 8

 راع جراحا سد ان ه يف را 2 لوفر ىلا

 ِ 1 ةالصلا تم 7 نككو ةماقاازك

 السر 4 6 نكاد نادالالثم :ماكالا نان

0 1 3و ا ه/:تلذرم ةالصلات اق زدايمركربو
0 7 9 

 ءسابال ةياور و هرانو لوألا ل. صرب ناو بسب ةنندأي أ افاد
 راعلطم

 الملا ناعما ىنمانم ناويناكم قارئ اثم نا ةااصلا تءاقر ال منار

 2 3 ةءريغوأ نال

 . 0 ته ءوتلن سو امام 00 0

 3 بوم دوم قاليسلخ

 ٍِس ام اقدحاو قون .قاساز/ لولا تياغل ْ

 نين ,الله ناباي نكت 171000 ةيفث

 فالك دةمظحلاك مظوم قكذ نا ساكالاو نا الا ى الكل ملم يا
 لا ا

 ا نازتلا ئراقلعوا لصلل لع لس وا ثالولا ممسو ةسداربو رسطعوا مارا
 و !كلادرب .نعيلح فادنعم نادل ثنو مالا

 هدعحن

 ناىلعاوينتاووب اوهو + ارول راجدالو حسن ىف دربال ضظبوي ىلإ نعوأ لولا

 مالعالا رد ,لغالا رع وب ىشسلا نسكو لووةرحالو 0-0 درلاممزلب ل طيوزملا

 نب "زر ارتوا ةييبرلا ومالا ن_سانلا فاول توزح ' هراتخلا لعن مذ ذلكل

١ 
9 

 لاق 5 الد لع ةالصلا لع "ال ايإ كيلح مالسلا دل لاقي نا نمر الث سوي

 لفي يي هنري نرفتو اها ترأشلامؤع داب زك بينتو ان نأ تجىللبزلا
 ايف روب ورصاخن ند“ كارو ني ( كافر ام داب توبا ةيبا نيرشعاروب امرزف

 وأب مهلأفتشالا كلر مصخح هام ني ءارما قى نعسوب ىلإ لوف ىالا تاولصلا ور رش

 الك تاولصلا قارس ذم ان زاتلاو عش نوصنب الف ميلشمأ كاس. وممارسلو_نيلسللا
 ةأدوا عش و اكيلع وتلا نكن عب باّكلا قةئلطا ازلو ةييدرلامومالا ق نإ اورو

يي انعأد : تيحراشلا ضعت ديق نك ةزلصإكن بولا نسق
 



 نازل نيس لكي اىبنبام عل ىثد لا عاتجالف هدو قضل توزماح بولا تعامل
 مماقاو نواب سي يووم - ولا مق ماللاوهالملا هيلع ”اييورامل ةتانلا ماقالو ةذالاخابمنا ديرب 1 مارق اما اوكف هرركم هريخأت نا بولل قالا ةماقالاو
 ناكرلوا ضرملك نأ :رنعطباضلاو علب 01 لاه ممادالاب هاقتكا فؤباشس لع عفو
 مناؤا نأ اى ةحمل م م 000 انيوهلنذؤب انطق
 ٍفالا/اماو تباونلا لؤ) تذوب ىا نياسلا منضنو تذونا 3 ّماقاو ناذاب
 0 >/وأرتهربإلف ةمائالا أ ماد درت تال أثس ناك نادالاو قريع ما
 مانآو نراف تاوص 0 مرب نورشلل هلعش م لسلاوةالملا نا
 5 2 اتا م ها 0 10 ام رلفلا لشن
 اا نازك اادرعلا وب نأ نول '
 هايوتسادحنم نزال 'وهركو نهال ملا ناؤاوانزلارلو ومالا وربعلاو ثدحلا نادازاجا . ١ , نسأيو بج واوهزكو نهرا نيوج | أنبا ى
 1 تاذالا ةاللوزمطلاو تا 05 كلك اهيا

 ايه ايدلؤ وعدت ايهرد ذيول 0
 تارالا ةنل ةاعارم هنأ نذانا ,رياو دركي ماد دعاّملا نارا ل ناقل ب هلا نوير وكف ناذال ا لقعبال نافاذا انهو لفطلاو ناركسلاد تول نازا هركب يإ
 3 نازأب سابلل مان مالعاالاولا' باهل مرخو

 3 انلحلا 1 ايصال داحب ماو ١
 بيرل قأكرا حبال ى[ذ نأث رعاؤلا : ناواو تساوللان نابع تاصدوللل + امرك تعا اذا داعيئود

 3 ع رملا مامو ثدحلو بل هاما تمر
 3 نلاقي فأي ماو يي تف ان ةرا ١
 0 رم مسيل :.أ :هاركلأ عم تررصاذازثم اةالاداخنالو مدن أك مارا ذالعاصبا ترهل مادا هرلسو ملا: زا ركي أ تيروك وما جس يعامل ماذا هرلناىا
 (للأؤ الملا لع لوتس 8 وتل سلا ىف مند نذوب نائعيرغسلا ىاسزب قب ماو ملون ةربتعم
 ' دم ريل, تهرك لة دامت اوان اناناس عيكدااجل

 محاطلا ىداطلل ق ةببوأ و ا علازك
 نااىزسمادرد فاتلاو لوالل اوهرئرق ًاكزنو *

 لصاوار ]أم قلي نفر وعسمم.:ءارك لصنع لل [ناالاو نا اال. قايرالا ناك زح 4 ريمها ع نأ 0 الريواعزس ب تلاغلا ل مرام .٠
 ا هركال فاسلا يلوا :اتالا ا انكر هركن هاعمب أي نول ذم
 1 اتمذا ءالعال مم ذالا ريوطحؤد درلاو نييباضلا مالعال ناذإلا نال نانالا
 ا أهتم ارحاو كررت ناروهسمي :عاجج طصلا وه دئفاشلا و كل دا توحانخ
 5 دا كلزكرسيل ياما قدشببب نيل نسمومدو ثلاثا نيه ةزاوت هنأ



 اهتح مبلعفك لعد راصان نما وصنأمل ممل ةتلخ ريس وأ بحراذاأمهرحاولككرتول

 موق ىنييسحيإإ نع نسوب نإ ىور و انين إل ناذا دوعسم نبالاق ازاو ةدأشتسالاب

 معأيطو دحاولا يب قرتد اؤاساو مه ازحاس انلا ناذاب اونتكاو لزمه صل قاوص
 نكوهذ :ماقاو ناذا ندر عم ايري ناكذنا ةِيرْفقحتبب قالصولو ةساورلا اهو
 اركه ةياتنلا 3 ةرابحلا تعت ررقو دال محو كي ناورعلا ني هتبيب قلص
 ماتنلا مودا مزنغالو ملا دبي قال ربعلل :عاجج دروسلا فاطر هركو

 أتينا هوركم مونم دحاو كرت ذا لمعلا ةعاجنمطع هبس اب ةلفاعم أيكزن درا نا نول
 ةرابحلا نإالع هيه ناذالا كرت ةركال ذارؤسلا قه الذ همنمرحا ولك كزن درا ناو
 8 عرثسلا ىف هايبب اخ ةياقولا ةزابعازكو دوصفلا مانن ةيداوغ
 5 م امالاذ ةالصلا لغو ماين ازا لون دنعو 0

 0 علل ازذ تماقرقل اذا 0 موعلاوموخب 00د
 امالاماقةرلصلا لع عج ىلا لاقازا عب دعم ةرلصلا لجو لوغلل فظ مات اذا وأ

 حق ازاقازه فد وؤلاد مامالاربك ةالصلا تماقرق لاقاذاو ,فلخ-موفلا موعبو
 أيباغ امالا ناكولو ةمااخالا مورد ىح ن ورآبال ات هيدا ممحر/نسوب وبا لاو ريو
 ةعمنوركي هرانعواوماق ماسالا باو اذا نصلك نكاو ام ايف هو ]متي نا , 5

 بيقعأ,هرنعو نإ ىف عم ميلهذ نولي نإ ب ةالصلا ناكراميجو كازكو موقتبسيال
 هولا المج الحاد تول 5 اجالأب هزارتقا ٍِ ممأما ١ 2 لقبك نااماو زحف

 يروق رتل وساكن تالح قات هله راسى احادد لد
 ناج عاق ىواتف قوابج ن4 ناو بيكي نا هيليغد نازالامسسنم :صالال فو

 نا'ناجالا عيانكلا قو هل ةالص الذ نذإلا بيا علاق ,لكلاوةالصلا لع
 ميمااومل هللأبالا ةٌواولوحال لويس اهرنعذ نيتا عيل كالا نزال لاثام لوي
 وعدو ترريو تدرص مّويلا مرخ ةالصلا ليعو ناكوردا وأشسام نانج ضاق درر

 رخل كلج ةبريظلا نعتمد و ىتلا موجىلا ًانبماداو هددا| مساق ةاللصلا 0

 كرش ةلرشم قنناكواوريوضطلاب باحا هنال ةارقلا كرتيال ناذالا معش نازل ارو
 تق ةااضلل ىرانلا ىران ازا لاذ )لاو ةالصلا لع ماري رغلا فو ببكو

 اذاو مر كلانا ىذانملا تبلد ةرشوا برك لزن نها عيولا بيعت اواىسلا بوبا
 الغلا ىلع ج لاق اذاو ةالصلا لع 2 لاف ةراصل لع 2 لاق اذأو معمرارهقنت ليرفُتل
 مكر قلل ةوحداهرب باسل نمل ةوعرلا ةزه بريريإللا لومي م الغلام
 ًانايهواييهارأ حم انأدجاوايبلعأ تعداو اهبل تماو [.ربلع انبحا ىوغنلا
 ضيا |رهلمب سل عبلل ف بيك. نا ق 4صاذهو تحل حلا هن ههنا لاب م اتناممو

 اهتم نم كولسلاةءاشس مأنلإرت بف لاقد ايرنكاوسل اكلي جنن ايعاد نود
 9 الاد ةالصلا لع هنادندو سابالا وا(ولوحالل اووي م هسفن وعر

 25 الج عؤصنسون اج عاولص علوي ال خماولوتذ نذل متعمساذا

 ادب



 هلالابع منسم رعلالا سال نظل ةلزنماهناف ةليسولا ل هد ااولس ئاشعأهب
 (ةللاو ةالصلا لع منعو َمعانْشملا ل تلح سولا للأس نضوشانا نوأب ناوحراو
 كراذهلا هاري مىتهلا مويزوحانشس هإ تلح رنرعو يزل ادرفل انمدنساورإطولاب لسا اريج نا مئاتلا :ةولصلاو رهانلا ةوعرلا اه بر هللا ازمل معني نيحل اق نه

 ف هرابع ءارعس ماكت ندا نل ىجوسا داعبلا فلك ال كنادازن دؤيربسلا الرغو
 : ا ا ل .١ ستيم تا كالا

 نو تةولادامرقنمالا نوكيالوهت مش الخ دنولالووتلا دوحر لع فذوتبام طغلا
 املو هركري مازلف ادالا ثيح زجل ف ثيحنر ايل العشب مك ةالصلل الورش ناك
 "تركو ناكردل اب هرصتم تاكامل نك انرنعاط هرثب تن ان اوومد مروا
 ن0 ثرحمودجخم ا بونرهط ىز 5 7
 ثرحو شن وسحر هطو ركع > 8 ىا طو زلال كرب ةراشالا

 كبل دالاوماجلا معي سفلاد يكل ةس اهلا ثدنلدةيقيزعلل تسال نذل
 : ممم نراميطلا طرشي ال ادرض ملعالام ذا مراعن أمسح ةالصلا مثمي ثخ

 5 لّرتلا وز ذلا م هبرورقمرح ال عاولا محرتىقتفد ةغص#و : دارا | عةيئلا ل نإ اصبا . عريب ل ؛. 2 شلل هاش اوءأضبإ  مرىعلل هرتسو ةنو
 ةالصلا دوحو نرح_رصيصخت ةينملاو موفولاب يورقملا كرطرحال ةصمصألا فصلا
 .. طب نا هامل ةزاصياب معانا دوق رسل كومتلالعلا سانا م افناع فت ى هابشالا نال تجلب ةالصوبا لصلا لعين البقو هيقولاب
 مناهل انه حرج نكد سني قأذ قدضن اعوهو 1كمرهظلا الص رهذا
 ةالصوا|:سول ثيِج نوكي ناوأقد ةيلملا قنا ايد طرشو اسمزاول خماحلا كلذو 5 الضلال خدل ءائلارنع زن رغص ةينملا لب اهربغد ةيمزازبلا قهركذإك ةيد سبل
 ْمكامغشد ىرلا قيقولا نوثلاورمكحا او ]ل لعل انف سا قالطا هيف عروعلا «زاامدارلا د ةالص]ك دنع تت زل م ىادجس لكرنع متن ز اوراخ اذ هلوعل طن اروحلا سو ماوحر ابك هتترلصر بي حلما تلارجن باحاولو يي دبل لع باج لمي
 فد: نمد جند ىار ل ىحه سفن نع هتبروع رس اجر شين لهد م. ةالصلا نوال
 يوكل ضنلا ل نوجذا ناو ل عممّس اعد تالخ هيد نمل ظنول هارد ثيحب ناكوا
 اللا و ةالملا هيلع دول نيبوت كف طب نإ)ضخالا دا مل ا هش اكرمبل كندال ”لصرضنا] هتيروح ردح يلا ظنول ثيكبن امو رحاو_صيسش ىف طصواد ارسو
 أهرحو لن وارسل كةالصلا ّجنحلل ئعوأى,ء]صيلذ ناأيؤن لحال ناكاذا
 لل طرئااواهشم هامل لابقتساو كلن زلا لد اند له الخد بني
 ليخت اه هؤ اطنخ نابو لصوريرتحا وةمعكلا نيعاطلابقشسالا مدد ناررمل تلازو ترج هيه لصد نا بج هتيب ني صول حاعامجا عيهكلا نيعلابفنسا

 سمس زا 2 وج تنحي

 ._ ىلع

 هم سس يس

 0-2 ع وم جيبو

 مس سوسو مهو 2 وج

 - ينام جول رس سس ريس

 مهم يبجي

 جي ل ب م

 0 -ج



 ل زان وعرة نأصا اططرشلاب عكا نزولا هركذ فالخربت
 ممل وسلا فوطرتشل نال تس ب عو وا سكنملكتلا نال
 3 نمؤغباهابقتسا

 كلو هرطر غو 2 27 ناك روع
 35 /رلاؤىوس مسد ةرظو سيطلا وايطب م ار ضيا

 231 ءاتحال كلتو ا ىا ع
 ىن أشمل اذالخ روعة يكرلا و روع تسيل ةرسلاذ ميكر تقيل منرس تخ حجرا ةروع ا

 4 ايوحرفلا ف مسه فحل اةبلزا ى غ/وعلا لحنا ذب مهلغلا نعام وأمره ًاكاسلا

 ننسي مركب رانخلا نوثكم 1 انا عيزانيالو نقرب بلم ركتب ةسكرلا فولسكم هريغ
 وع نم نوكيا الح وصل 0 نما ةازعلا ثيزرلم هايولو نضال
 نبل و ماوا ةريرموأ ا ة تنأرث راوس 0-1 ل دسابالو
 رجا نال يرتد واه رهظ مم هتبلر تدلل مترس تح جلحر) بااركأضبا
 0 ا نيب لو كت رمل يضر ارجل سلوم دعانا نسحب نا
 رساشالا ل وأنس حارب لحال ةازلد مروهطن نرىلا ترعامالا ئعلل و ناشسألا فلات

 اهسداروشو تملا يول ىلإ طضنو ملكا ةرا.ينلا كا صوتصح اهدي نئكور
 الودلا و روع مزفلا اىرما مجر ئنينحفإ نعد تازوطعلا هوصح
 ١ + ! يعذر قاسلاو معباعيوشملا عيا ةوزرلاو# امس

 ءوفح 000 نائنالاو - ٠ ىشلا لزان نعي يدعو -
 ا ريرلا وبلاك طيلخ مروع دانا يع منك ةروعو هيلا ونمعلا عبا
 4 5 أ.مالصلا زاوح اهذاس عبر رى نشات اولد رزغلاك اعرش وضع لا 2
 ىنحاللزاحالاو مالا ا ! قو ةموعاس ا ب هيما

 "مانو لسع بجالاءاو ةسنفلا لإ ىدؤد وهدا ص أن ضرطلل وا ةيبنجالا ةلص
 2 خم 97 ةعجيرلك نشكل لذ ندحو ونمعركزلا وا هرحرو ىنمع نابتسالاو 1
 نشك اول ايل نمقنو ىملالع 1 ىضعربدلا د هي دوح مدر 2
 ع ذنال هتاإلص زد ميناعو ْن ننام

 ب داص 2 انام 3

 لعن رهام ماك قا هوندا مرد مايتم ا رام رعبا ذاع

 ل ءاوس وسولا بسك نيلقتلا نال لم |لادحو از
 ١ لقالا ىدرباع ىسحو .لصبال بوزلا يره اط شطعلا

 ا امرع بؤلذا# يرلازص !ضاقوش لوا نالص ا
 3 ءارتما الر كوالا كلزد وأمي الأن تري :ارعاق و 1

 مر سا نالانأب نصي نا كل زوجالراطدبوت عير ا بوثلا ير مصاطناهاسي
 لمع لك ةزادزم مام مدر ةراييط مويس زيخالا لاح هلك سا مام موعن بويل

 جلا



 ل وصل بوثلاب يادي لصين ل ضال رغاط دج, ممل! بول ياللا فو اصلا
 كسب انايره لصين زيوج و ىلوبارعات اير ع طصي نا نوجد غروحلإ تسد دوجتلاد وللا
 ر_عاو رب اعف جنالصز وح بايلام واعن 51 نمو ]ضغل قاصر ددانهو ردع 1

 ةرعل نإبرعلا طر نع م مهظلا نعومملاب ةالصلا مءاملا ابا عنمت بوثلا ةيبراع
 : 5 ولا ت 0 ادلب نامحاص

 5 هلام ابا بشتسا نيبال... تلا نيعةررملا هجدر# :٠
 : ملي ملا اعنا مكب يول" انك نصرم م .
 ناكناب قزنوا ممسواوراع سن بولا لا بمتسا فياني. ةلتسلا نيعةىرقلا هج نامي
 أحلا بقتسا ل عدل قرشا فرلا_رضدإلا ةلعلا بحاصكي:ناردلاك هلو هرجلاو ةبشحإع
 اىالا] ى.طضم !صرمف ناورملا هاربنا فا ولر قطا لاا يلا هحرب سرر
 ةدارإا مو لا طعررقيال_ريط ىناكولو تادلعإ ص اكارزورحلا مرافلانكو
 يرش ناولذ ل! ورزه نا لجعل ىلا جوتبو ةريامالا ورزق نا ةضفاو نايل لعأمأإلا لزاح
 دورهجلا نوو عدلا طعرزد ناواماق ىواو لزن دوجلاو موكرلا لعرب مد كوزتلا ع
 ضر لعاص>ربطلاى مهحو بذبا] ثيحةلبصو ا ةمرب_زدردلا تأكولو ارعاذاموا
 فالكوورب ىَؤلا كليك متيرق هج فأل ناأكم لدرب فولا اكل وقد راجتو

 عملا غن هدب نصرى علوفل ملتلاب لجب نمر نم بتل ليز أ تسر و وج جياد دل
 فوسر هما نك اف نعوذ هللاوعرمهمبر نسا ماع نير قف مريصذ يح يكؤملا هل
 ملف ملاجإعانم حيلك عضد لولا نياريرن مو :لظم نايل قلسو ءلعاج هدا لصد
 انهو هدلاحو :ناولؤن انيإ تلزنن لسو هللا ةنددإ ا لص هد الوسرل كل نأنركد أن كصا
 وج ملول لو بارا لذ جم أد اللا يبتدي
 : لتس برع نا بيم لب لميا كارب ومحو 7 . : 5 ته ِ عرش و ع[نزلا هركذ بيراح
 وا, ا مال تزاجان مل هنالصرجب م هس بطنم نام دا تينت مصر ىرئاذائعن
 قولا قف كنس نأبركب م ببصم ةالصلا ليعلن برع زهحلل ةالصلا وعند محبو
 فقوهو باصاا نيّباؤا ازهواهراي عم نالص ترسن باصاوما نين رع و
 "ا هيسبالل رث ابح نالصف ةالصلا م ةاَولادعن باصانا تيّساذل اماو ةالصلا
 يضصبع هاوسو لجر اح ةلثعل | [طخأذ ةع,قصاذإر تالا رهلعلا نع) قد و دوصتفلا لوصخ
 هلابب سرج ماذا لع لويخانهنا قرنعولاق لحرلا كل ديلا تنشلبالو مالصف

 -/ ىعازا ةما/مناو 2 ف >4 واهين,/لتيباذ ابلصم
 ٠ 0 : مسادرمالبح يسارا

٠. 
 1 فل ارق 3 ا . ار

 اي /لوخ مجمل ةالصلا كاي ارتسا فر ديجل يزل امل اوم
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 ل و ملا ضيالو لؤف بارصلا لل لوما رم طخ عاذاانكو
 وملا رو هج لصو ىف دم ليل قامُؤف ل جرم ما ناك مامالا
 داع هول ان ىلع مزعيلم اناا صو 97 10 ماما] عورتا ,رفملا كريعللا ضياناوبدحل
 ْ .. 'كغاليلعرمأما نارقتعا مال
 5 دحوي ماذا ةوادتشا !انك دصعل نهب هحالصم 1

0 00 1 
 درعا رع كاب ,وزثملا ماه ٍجلاوحاركدرجد ةينملا لاوحاق ورش
 هنال ىَرَا نا هدايا وصقب لصف ازكو ةركفرع؛ 2 1 مكعب[ لس 3 6
 جيدا ةصس ملاح ءاصتسٍلوفو ماعلا مرج الف تهجر غل ايزل

 ارص وهو مانتنالا مريت دن قو را نمويعملا انهالاصتم ىرسا اذا هو انشاو
 يوم نوي قح امالا نيك دجد ؛ازتالا يوي نازضفدالاد ول لا لاق مورثلا
 مامالاب؛ رقلاكو ودلات م دج( الضال نا نا 4 معو
 دب لوحي ا مالا 0 م ارثخالا يب ةالصو « يافلان يعي و
 اتلطما * مأمالا هد[ مجالابب لع رول ماو 4 مي 3
 خرب فردا لوي ناامدالاو ةالصلا 0 مما امال ا ىواؤااه نالك

 نفوس ام طعاو( ناب كرمال وناجح ىملاقواو ماسالا ازيرا ف اماوه
 ١" سمار ردا ىو لوز اح دعوه !ذاذري ربا نافدوهو م.'ارتدالا كواو 7
 فرم هم 1 باص فوم مالا اماو لا نلاب ءارانشالا ىؤ الركب م مرعوهمادأذ
 ةيعرعلا مينا تم ةبرلا افشل ئمب دصتلا !ءلارلا افلا يا اظل لوقو
 د خمسلا نابل ضحاذ ااوانهاطش ةضلاب ايفلبارسلو مملاراصنا ةدانزب

 2 خولي اء نيب لصف ناو هي لميا ب ءااواكالاكىلبال عاتنمالا

 قوحانللا بسلا هتعياوزاج لل ضو م تعرب نام
 هركذؤابا# 7 سا

 مح 7 ١ نك ءازاما قو ءةانننلا ة ماوام ا ١
 000 : يا نأ 2 و أ هره 4 5 و

 2 * *سررلا رك ١ ةالصلا اللا
 لنوع معزا دارعملا ال ضولاو انل ناشل ل ائانزلاو

 هب هم 'نالملا نلطم يد ا افك 0
 عيل و رسل كااورلاك صولا دما ارامل طراشب يإ اجار ططئطعضوؤلا ولو 7
 ماصوا نضحل ى هير اشيدام لك نعترانجل نينلا م ةزانِظوربعلا ةالصورتولاو

 عا ىعال |. اهكر ددع نيب يا ادارعملا أ وهو
 بوووحري دانا د دعى اعل وان امكيدلع ىو دقذ لشصروظلا ىؤن أك زال
 بالون كار نعت اند زال وا ينل ريظل واجب لولا

 ندا ظ 1
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 ثدولرهظىزب و ض ولا شو هالصلا لطم ذم ياو ةركولا ناسلاو مدارتلاولغنلاك

 هير نيس 2 ل دوحواز احب تاواو توا يؤواو

 00 ممو.رياغ ىؤ واو ريل 0 تالا ان لوا
 ماضون مواتلطمرولفلاىو ولو تفولا ع يزحو كب لعاموو م
 مدمو رض باه زحأ ملف لحنا لازتحال نص نم مهل هنيئا > أ يقم وب
 ١ ا هلا 3 فووادر مدل ى دولز هركذ صراع ضملاو ف 9 زن ناحأ نم

 وحلو ده لص علك ىو ابن تذولا ضد التخالل مولى الازاح تذولا 0
 الدين ماتو تكميل هطرحأ توافر 0-0

 ةيناحنر اصب بلع تاخرهظ نع وب سالا ةنازحا تزاج
 لن نؤشالاد 0 لا ر بج
 ضاواكر ضل وكي الاتحا نين رحال طتغانلا مورس اة لاذ

 ند بحاوا ال همالصرت واف ىوسو ةبسلا عمم لامع بول لا ةداف كتب

 ركذالا هششماناو تملا ارجل عرااو لاكن هدد ةالصلا' ةزابل هاكرز
 يدنا فق دوب و ل مإصب نمإلع ةالصلا ماسالا حيىيصاننا تب وا لاق قثأوا

 *هانتمف هرضان هد
 هيلع ةضضص يل 4

 اشاء ران لاخلا مئه كايبذ عشا زاسر يلا ةاصل طيات داك ميغا

 تملأ ءيررملد ل ني بابلا لب دع ةلماكل ديلا ةذصلا هز دار ناره الضلاف

 ١تبيرالذ ا هذالح مهاطلاو ةرعو لعوب وا وا نعصرعا ىلا وخل ثارت فضإلاو

 5 ا افلا ماقام نصل ناورت وص را ضرر دسم تصر

 7 نعل دعصلا ثص اذا

 ُ أهامازب باو رايق ايمو :

 كريو هرلكلا يزاد للاطلؤفو يسال را 0 ع ا
 ءالصلا]ذ :>حاس تاكا اضمالا معامل 7 ىلا ايلا و 0 و ُق

 دنعو انني زكا رنع طرشس ةيرولاو ىلوالاب نأ اد 3 خال تاويل راس تر
 ارب رح زععالإب اننلا ال ءاذ للا ١

 0 0 0 0 ا را

 اس دروخاوهونمزلا كرب منال أنوار نول / مال فابلاىنعشللا ص

 مام مكرلاننال ! هد رد رم أذا كييك نوب م م اايضوز

 0 تاب لوط ةمأت ةرآ رف يطوف زعو أس املننلا 0 50 ١فرصو

 نيرم تصد ول 5و ارحالاب د١ 'ممربخ جالا ثوالمو ممرستاماؤرفاذ هاوعل

 الذ ناقورا مهتم نازح لرسم ناتناعربر كلك بأ 000
 + ٠١ ليلا نصرتوا تاعكرنم لكلا قازل ضرجوعلر اج
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 مايد وختم وبنه يقل هكا لمسار ااسلا لعوب فلا اق انلو
 ١ 0 يي تلا قطر طتاجنم ل

 / 3 مزلت ان مسح هد 44 5
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 اسكاتلطم نآرولا ارق ١ائا ةالصلا فادكر امرت دا موا نكربسلو

 ةحائلا ةرازيود اشلادنعو ةروملا ماقمر ومن ةزبوط ةيباوا تايباشالثو افلا
ن و تالا ّمحاتسالا 'الصال وللا و هالصلا هيلع هل ون

 شاذ 0 ل وا

 رجاتلاءاتلّام هال ايوبرشم سلو نوجا دحاول اربح ملع ةدابزلاو نآرفلا رسب دام

 ة ىلصال ناك وؤضفلاو سلس مع ريد يهد سولو هلا نا ناتحلرت رقمهر اا

 :ةرانأشيا هلو ةدانرلا بروج الف ل "(رلا نلف ناففريعملا قالا رجلا ال ةرلسحم#
 كا ذا تابلا قام ةياعمربوشو تاكلا ماسالا ةالصال اللاو: الملا معدل 8

 لاعاكزننا ةداعالاب مون قح بح وا ةخعانملا نازح أمد 7 ا

 3 20 كوالا ةقيشلاو اب با ديرعلا مام راوع 5

 0 وأ 56 كومب بترتلابش !وأمي تزال عر أ 1 مؤعي
 ب ول سم
 َى د ةرحاو ةرحر جام دج ةلساكلاملا ماقول اذ ةرمحلاك ةدحاو
 مام تزلاؤعامجاولالا كر!“ ١ثبحل ماا طل

 الدو رثرلا« كارك تح دكانكرسيل اهنا بيرل طوسللا نع القد ةباشإ تاج
 قولا دو 4 مولحم و6 ُه م بينا ويرلا دوب أب ىاوركذ شبح

 مهلؤم كلداخ وك دبحجاو ةارولا و «ىلرلا يب بيسرْيلاَد تجلا ولا ككرتيالا بيل

 ةرعنلا ابرد 9- ا زحا دا أنكر مش اذا بحي 02 ماوييسلاد وهن

 1 كف 9 داركم دق خ بوجرلابو ووو ىلوالا

 انرتولا توم مماصيِاَربْمل

 : ا ضلع ا ا
ال ململاو ةالصلا لع دلوتل ياشلاو لوالا اقل لممر سلا ارق تاجاولا موا

 ىحسه 

هورب ديس ال ذأ ٌمرجذ تبمحوابجاو درسا نأك اناوايرس)
 انك راي
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 ةداصلا اع نيح فعالا يلعب مل ماتاوةالصلا لعمال اررتعأ ضو يلو بجاو مالنا .عب اجرت حط دال
 انعم رحال عملا قالاادرتولا توق تايجاولا:مورادلاسو# 25

 أكربويملا أدرج بق مالعريعلا تاررآت ازكو كلمت سا عرومأ 5 ) سباك
 ١ 3 0 اتاف 0 1

 ماو اريجن الشم نيشوالا“
 ْ ا 5 9 صورا اذ ءافخالا و 0 34

 ويش وكراربعد ئاقاوتس الا زعا ولا ىه ةيأ علا بحاو نأكرال اطير نإوا
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 : ةداعالا د:لاضيا مىالا لا رس نعو ىلا اوه د نصْؤلا ناك راعااذاو فام هد دولاو ِ دول لارتعالا لزب نمل 2 ضاقلا انذب 0 9 هركذ ضر 000 ىلا لانوةّيىه كاجإلل 4نجلعو كا ع 5 لهو دعست رقم هانو !وايرشرا 0 دوج ديا ةنيبأطلاو تب رع
 ا لحؤبل بصدو قريلا جلاس شارتفاو دروجلا نع سلدلو ىوييبلا اجزم هر اعنيشك رلاو نيريبلا عتنو وانالثمخ“ ور ويحل د ءىك رلا ممول دن عباصالا (نغتو نيبديلاب يلوا ذخاد اناث موراتا ريبكت» ةرسلا تا غلل اغني عضو تيياتلاديبشلا» يااا / عملا 1 تا صالا شنو ةييرقلا نيريلا هن ةنسلاد بورن رئموأ تاحاولا ءءرضن 1 ميما ١موزاملل 0 3 هكون صغت نايل انخالاو رمل ومانخنالاد هلل كا جلال صدام اقلاع بظا دال و ةلصلا هيلع مال نيييؤالاو ة ملا يعن ةالصلا 3 تابج ١و
 دكو هدو ضو, [صللا ظن وعن بادالاب متع .رملاوهو بزل اماوؤسو لعاكت

 30 مع لطلاب لاحملا جدر 001*122 ا منديلَتلا
 تسلق رق رضع اسللا و ورسو

5 
 امس او لمينا 7 0 ا : 3

 كسا دوذ 9 5 »رواق مانفال ا ا :واملا 3 يلارصفا 57 هن داود هبضاير حسب رعد
 حاولوا يلقن زبك خربلا اانا كلذ مالا ليصغت ربك فل قرا الاخت 00 ل 0 ةلشدي نأ رع نهد 0ع ملام
 : نال ظندمد | 0 اكل دمعرشو ابر كة كشلل] ارمع لئالأ ”علوالاّرمو
 ليف ف كتل ,نمزحالارمو لوالا لالا ركارمهزحالا لولا دمو ىلول رخل عانمألل مال ا نمل رموداستالد كال كاص تويالف رمل فلس نو
 /اتال لع بطال حب ٠ نعم موه يزلاريرَمَملا را ال دي ثيعربرتلل غرف نيل زبوُج نك ةياره ل علال شارك( ليقو دسفي
 سم هزؤىألاو ديعب ديب لع مللو أّمملا نحال بفن ةوادتيوبت هرنعرفتس ءارعأب
 0 ده ماما كلا ساد هلعاجإل 1 »ويه مب ةبحاصللل
 سيعو ناخ ضاق لاو هيلوخعم هين ند سابا تري 5 255 نايل صلل رض 5 هسمازعاعرا مم لحنا يلاب سم ل هج نازيوكد تاو اهب نسم مري ىا سل لوغعم 3 هلو نرردصلا لعب صنم ىرأٌكلالصقو
 دصقل سلو من سم ةيماميا ىداك ةيارملا ىو هنزإ حن هيمايإ نط

 0 "لوا ةينريلا مير الل ةياردلل (ْش تويداخلارضف هاوس دار اوهد اوال
 انآ :اخنصا قد لسالا مس لاتنح مواتف 9 ةيلضدا فا يناتخل دتالخإلب لس

 ص



 هلك نارك نا مسا اذاخالوا «دب ع 20 :ءانللرتكا درمالاسعل اقر ركل

 أكمولا نوفا 1 0 مددو للل ارض نعأب ريك اوس مال تاشالاوؤملا عم لهو

 ثيح ببر مري لعنيدبلا 0 جينس كابر يختساموّرسا هداشلا لكن أك
 اميركا 0 دبابجالا ؟ن اذا كلك“ ما ثيحو 'تاشالا يعاونلل م رعت ما

 دومرعلا لغو 10 الامس همر نارا 3

 مرتم يل انه ميو ناب لاق نم نا لاق نمكة د امشلا ولك كل هئالصا :وكو لامماؤ

 ةتضاوم مدارسنا مال لوحي ممل لوحي | |هبوتلاو راسا ريدا لك ب
. 0 

 ٍِ 58 ليس مك عى عهرن 1 /

 .ايعالاو هزانللو تونئلا اترك انمي زانت ال مرسل 0 3 ةازلل ثا يا

 : 0 اعدندد ريلظعت مضماظمل# و

 2 7 1 اذ مامو ازاج سرائلاب نآلاناو

 ماد مل لعل ديزحبالا م

 0 نكرر رار 0 ام اوم مور زاجل دم يت معهن إم
 لزب ىادح رج سرأغل ابي ىلا نكي ناو رولا نزيوجيال مايروعابروخأعرلانودزلهناو

ج ملأ نفسي ران يابا وا وغ هرنعوأ#رتس وح ا سأل ابا داَولاو كل دااح
 ا

 ' قفبمو نيئعحلا : ةباعدلخو ملح لوعل وفن

 لا ١  ةحاروأسرلاثلالع تس ع نيبل مطنو ١
 اى ا لل 6 ركربلا نسف ماش ىزل: "4
 0 لبيع نارسلل يئثو ١ لسرب ثبح وك امو ىا م

 ةنضنلسادل هرد مسرب ىلا ريب ضيفي تكدلا شيع هني عشبو

 هراخاوأبسساعإو نارعت وا عحارلاخلب ليو لعنمكا مضي قو 9

 تونولا قو ل ف وح نيوسمركو ْئ يلدا تراه

 7 رلا قادرا كو خزان 30 تال 0 .

 طق ةاولأ' ا 51 < أت مل نازكو

 ١ لتد اكاح

 هيسحرإ 1 1 را 5

 كعالالد دارج لات نو كيسا كرا 3 2-00

 تةولوهي ناوهدان رن يجون هيدرسلو ىلساألا و هراذ ضررا لع دعا
 00 نيكؤيلا مانااموألساننح نعرلاو ن تآرمدإإ طف فزلإ ورحو

 يتماشلا رسوا ثني محلا مي نسول كرلعو نسل اهلا بدن قامو كشفي

 1 ادن د اانرتفم وااتلا نأكل, وس ليصملا ماشلا طعن عحولابىآب

 * 0 ادلجامولضانللا اذ ىعن شال
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 , 0 مولا هناي إو. تسال توسل لب
 اوم انهولتبام ناكؤا ... .ارخا ديعرتلت نعدلازك 20
 هراتخاا ماع محلا ناطشلا”مددأب دوعإ لودي نا تفل د اللا ةرارعلل دوعيب يا
 أتدالاج < نا مال قتبالو ازيد قويسملا نك] مولا ذوخبيو ىسام هانا ذ وعتاب , قوبسملا لاب مجرلا نا طيشلا ددلاب زرعتسا لوقي ناريالاسمشراخاد فادنسملا
 ىلع نييلا ضو عركذام غة:ازملا: لتس تكيف ةءارلل ذوعبلا والا دجل ا نيل ديعلا تاريكت نع دوعيلا رب انآ ذوعمب لدى امادارقبال مولا د ةارقلل ذوعتم
 قنس كلدزك دوكنلا وأشلاو ديلا تاريبكت ثيبو موكرلا دمت اف لسرالاهراسيلا

 ا محا لااا ذا طقم محافل [بض هبا
 _.محاعلاب نبال لوالا ةحكرلا حالا ةيمسلاب فايل نا منع بادرة داكت هدا مج عينيا نع ةيباوروريخو تسوي نإ لوفوهد عك قريخائلا بق ةيرتسلا:قأي.بإ
 0 ريح اذرعب هوكرللو 2:”رهجهرسلوارسأن ملم 1 "السبتي لد باكل خلاد ارشب نهر نك ييصلاع ةنسرتلاو ولنا وذ تشوهو تيرهمل يبانخالا ماب المل ةيبرهل نأ يقال أولا هالصّة اهب قايريطرت حو اطمن انه هلو نعم وهد ةيوسلاو حاملا نيب ةيمتنلاب
 هاالمملا نع ل وهلا منسم وأ 0 8-8 وااماما ناكوا اوس ارس نيمأ لوي واهرغةداردف أعان يا ادم بد بالا مقلذ لب مارس نوي اههض لك ةيىشل ا دوعن داشلا انا
 ايري هاو 5 ىدكباللا تلاقو نيما ةالصلا ق 1 رحا لاف اؤا ماللاو
 هتفداولاب داو دزغملاو موماللو مامالا ديش عيدنيد ممؤم مداه شع قزحالا

 : ..ورلل ري قلدرجبو يملا لع تذولا قدضضاولا ثيدلل ارى.
 هكر ند «دكرلا لاح ةيسرياىصاو هاضمتكم 8 5

 اهنأ/سيلو ملا طسابو طعباص اجرغم اك
 لص اج هبازجر ونا نعيورامل عباصااجزتم هتبكرلع هيدي ضي را اأ] * ةلاحؤو فصلا حابمل وا مؤع طاطك لشميريكتلاهرجبا نوك نانا طخ كرر طرف 5 - ليصير ريس عمل نأ عملا نارا ه6
 ٠ زا ىورامل هسكتمالو مسار مفارز (علرلا لاح هراظاعسبي د ل يتجنع كيدي عفرأو ظ كمعناصا تيبب عرند كييك كيب دي وضن تعكر اذوب ايدل لاق و لعلك ندا

 وا

 ىلو كى دالك اخت
 ىف
 ٍِج

٠ 

 ريل ناكورقتسال ,الل يلح بصول حدرهظ ىوس مكراذا نأك؟للا و: ةالصلا يلع
 ادع يب وصد د قدر سأ رلا صازاو كل فسب نككو هبوصد د هسأ,صخشل

 : ثالث ساما نالبقدسأرمامالا نيول قح معلا فر ناجح ةماك ضي ثالث جسد
 كلا ذو لتحل رن دام ثالث عوار تل فيلخ مكياحا عكراذا (؟[لا و: الصلا : ٍةيلعْيإ ول ندالاوه ثلث مسنلا يأ تددحم ا تصرخ فدالا كشدوت 'لعاررتب
 0 .. هأنرا كك دو تاعأش الكم لع لا نإ, نا سلق رابع اذا وهأندا



 رب موكا مهسإرزا ُ

 مد كس 57 مثال 1

 اس لعد ىف هلمح نأ 0 لعب 0 7 37-5 ىأ

0 

 رامالا

 5-3 8 قو لولا نبى 1

 ا رسم 0 علوم ليل اف ميما 0

 ىلبنلا وزمن عاش رزكك رمل انتل يشمل اكد زينل شو عالمه بار 0

 خا نإؤصتسلا نعقنووأ يتلا مذ بتفانا هدرا "م مزح نم هللا ع
 محارتسالاو

 مور ناداةربعأ م نقيا ع ا

 لامس ا هبت لى عضل ىب ارنكم

 رهن : رورالالهالوا دشكر مضلل يأ اكمرع نأ وسر ول رلا رسم عفرا 5

 هيربم عينك ممم عصو رد اذانأ#را 'اللاوهو 0 يورامل فضرا]ا لع مران

 دا تطضالا لأ و هيلع سعي ناكود ديت هير اسري فرم أو

 هاريوإصو ازاد ةنس نيبريلاو بيكا وجاد نيتكزلذابريا عضد وغ

 تصراب |لعدتبكر مضل وو كاهذاو اولا نعاننو وتالص ترراج نئلجاإلا 0

 ١ , وجال كيمللاولا ةيفعلا لاقواتنجاشس ىؤش هيلعو ةتالص تزاج

 ١ صاولازلاس نالذأنه د اصإلل برس صو |,
 ١

 : مضأ وا ا تل ملا برنس الو دعب | مسدوييلل ديري مضوازأ ىإ

 لدلخ رمل نلوم هيِوِض فرس مشو مهجو عضوت "م

 و ةبنعل ثنين دويل ( اذ محب مضوي ' هيرب مضوي مدي مضو دوج ليي

 رالبماو ةالصلا هيلع ماىورامل يع 0 نوكس نيعض كريب دولا

 ةرشلا رجب يوم رعد ماعاد هيطنا مهو ىرب نئحدومجلا ى قى مكن نأك

 د لاف 0 منانصا >وه هناقب نخ ابرق ريب ىأ

 ض0 ص د اصالا هجوم طبع" 6

 روهتلا 0 هضفو همي 1
 ما 0000

 لات 0 ادبحوم لون متم لذ

 اطال بنتا ون يمادالو تونغ ويعلو عضو ربخت اذا نأمل ةةالصلا لع

 مدا تروا يقر دع الاخ مش سلدةأتبملا هيلحر ها

 ةزروحمبا يأ ا دوجلاو لوفو موعلالك تيكرامزبال مامالا ناالا بحاح انا

 0 كيج نوأبدنا اح رقتستاو هل هيلعزفل هتهبجكزلا عقلا عدونا
 نطفلاو سس لعرامع و طبخل نعفند لزعب مهسإ [يفشو

 هجم ا

3 

 ديس ستي ع

 سمس م م0001 6 0 0 ة2ة2ة26270 ا 57 سس ع

0 

 122 2122 يي بج جوست يسوبعيجو

50 



 الو اهون تحت

 خبلالالازدا نيران 21 ليل طاح

 ةيلسارمإ 0 درابحةلبل نا مشا معينا راح
 دز 0 ت70/لات 1 و 01 0 لكس ةيرييطلا نعلق مل عملا ببال اح وشملاو طلة عابجتواوريلع
 انا متسارع عناهناور بلا لهحو ع 5 ناو راؤبلا علب رواد 0
 رشا جرحا داون دو "3 بولمان واهرود يأ تا 0

 ىلا | بح اصوإتمن
 َْك

 9 مقل ازد فو 3 احنا ىرل اص سطو

 ٠ امج نر زوجا زادت مو جنم ظددت رتل ماه عاصلاد دو الا رضع اشياافروت وج يزل! لعن ط عابص نمرهظو لوز نه |
 4 هب د رييلفلا 0 د مزح ثروج/كلد نال مخي :رابريشد ةالصلا ف

 دا نيلرادتع توانقملا نأك نا اموهلل ننال اناب نيمرالا ب وم :منرادورهسل عضوم
 ل ماقملا اننوضد هلوند هشبورمللال هبوط هدارازيوع نكن أك ناوزبوك نهتنبل

 ايا نيلدافتس | كيلر نأد ار لخخل اررنطي ىصلتو ضمنت ةائلشا مدني 4
 2 ىلا هيدي مفرت يس تنام 9
 ا ى اهرعباص ا جستالو رسوثنالا ىف ذر عسلتخو دوججسلا ىفاريطبا 0

 قا هركو ا امالأ دف تمتماجيلو اه
 درج م كروعفل فرم نواعم ربع دزتنكا 1 ا مج 7 ا ربو : : يان جمال. يد ا : ايسكو رانيا: ربطات عل رد 7

 5 لابو دكا 01 اسرع ايا خ درب ىأ
 ىل نأكناوز احسزوا دوعفلا ىل ن 0 ةروتس [نا طيظ اد
 ل كل ل را ةيصنلاع تسول كورد نوجا بو ادوبحا
 مدلل مبخر رجنالو تيت دبججلا نيب يي ذاسلاحرعد مالزاح بردا سول ناك ثآو ادحاس لاعب :مإإ نيوهلا(بزذا دوج اذا ما ؟ئالاج ةيارل ودل علا ترءاصوأىزنمزنلا و نععنللا نوداسحا | نصحربج وأ داوانخالا هنأ نفاخ دولارا وز واتت مزراب لم عض مضولاو رولا لعنرملل و دوجلا نا[ كااوه و
 2 دريس ناتركي إربل و لوفد دجقلا لعل ورخادرد دروامو نونصركو

 ل دمام ال وسم مني 1 بري سارة دربك أن

 + ا 2

 . سغلات :فيذح تلح ساكإت سا ىاشلا اةوانباهصا نعدرب مناشلاد نورجلا
 2 كن الملا مالا

 انها يش . ميياكلاهاد ىو دال زمكلا ىز..انرتغ
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 8 وك يضاربازم
 : ءابصان بعسل اس نراقب من نأ 4
 ا... >_ ريوس مازن لش ى تسال ناعما! ل ا

 1 ابر العاطس لت ثررلا مناضا اهجوم
 ”ضااهحوم هانم بمن اريل عرمبخو فرربلا رم ةياشلا دعلرلا َمأالاىا
 ىلا مدملا بيس نا ةالصلا نس ساق نا نا ئعوورال ةنسازمت دِإفلا '

 اداب هب دع عا دابق لاا سلكو ةملا ايرعاصأب لمقتبو
 كنك

 7-55 - كحد

 2 دوسري وي ب ب جس سس 2252222

 قيبفحاهيرتسلل ليلي ك ونامل نال "طوس ]لا

 ىمه ذاهب الاه كلذو نيالا تامل البحر جم ىريلا نبال غر ةازلو
 :للرونلا دال قرا

 هب

 > ول لذ موطسيازنم دؤتلا انرنعة هلا قد“

 .ايطلاداواملاودد تابئلا وهو رولا لوغلاوهو دوعسم ناربغتكانونءريهشألناعي ظ
 ناريرشا نم طلاصلا هدا كاع اعوانيلع ماللا ناكربو هدا مجردوملاا باك يلع ملسلا 0

 ٍكيرتضرززسالا نع ةريراع هوحول ىلوا الاهدرةخالاو هإوسرو كريعاربخ لأ لمشاو لا الاولاد

 .اياصلاناهرا لل نايا وه و اذه هداج ناشلا بلاقأجلا ىزعاطم هداؤع,ساسع نب
 نيحلامملا هدا دأعؤعوأنيلع مالملا نايت هنا ترو وسلا ابا كلع ماللا هدد تابطلا ظ

 ءارااتباز قو كلل هو يَخ مح نايل هددا لوس رزرخ نا ريزشساو هساالا ولاا[ نآربهشا ظ

 تالا ماباه ودها اسسا اجا زيقد صل وجو ميجو تالا مرسال كال قورتملاليقو 0
 تاولصلاو هدد يسال لع جلارلا ظافلال ايآريصلا رخال ارنزعلا مونتيلا لل رمولا 2 ٠

5-2 

١ 
/ 

١ 
١ 
1 
١ 
| 1 

 لاق نأببطلاو تعرف ورترحرلا مونال ف و تاواصلا]4لمقو ركل ةةلصلا 0

 ,.. داعلا تايد فو :حلاصلالاع 5 تأبطلا الفلا توزثكالا
 كل كرو ل تااصلا تايطلاو بولا تاداصلا الصماد ٠1

 " 2 محارلا الاون قزاجو ”رمحتاتلا وك نيبيلولا دجو 7,
 : ايي فرالافازرجو ةداق فلوالاو متموكسوأ بت م
 دءاخك. + ةكرشلا انس نا كمر سيتا ناب حاب اللا
 تملسباو| نى وال اردد أش 2 نا اولا لاودالىزابحو طّقف ةحاملا نييلوالارعدا ود ىإ

 ىف نعّولاسلا قوة نا لاخلا يسم نوكياريعكس و طبحلل قو اعلا ضخالاو
 ءاساارعامت زنود نيسرعلا كانا موج وايحردحا ناتياور ىلاغن سداح ننح

 لضفا ةداولا كل توكسلاويشلاو معاملة راف نجيربذغ نا يئاشلاووهيسلل مس اوهيسو |
 نيب حالا تينمكرلا قايد مضع ميل: مووا يف بزلا لان شت ةرابخلاتهو | ٠
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 فلا جرىشرتفيل والا ةرحتل اك كلذ دعن دعمي يااذ دعب دملوثو باكا اخاف
 6 مدخل عوب دباهصاو انتل وعا يدب اسما ًاهح قمل ايصانواهملعا اج
 مراسل دخل يح دخلت وللا لات ٍلسبو عانت هدا زسعوتلا لع الملا ةئيفيكا 00 هيلعاك هدبالمونلا لعل ليرتنلادجنو مزعل
 2 اربا لا لعو مشا هاربا لع تلرأب ليحل ىلعر كرابومهارب اربالا لعو
 وون روشبإ مال ارو يأ أ ا و تخالحلللا

 سنآيلا اهو ونا ٍلسو راهن هال الص ن ار هركمال 0
 5 نقالنال اكد ةبجأو ةالمهلا 0 اراد يم سجاده لو و هلع هدا ل صرلع ةالصلا لاهي يا 8
 اوه اهب لاق دك قروش اسرنع يواىطلا
 ! 15 قو هن رلاوا . ”لشزتسلا ديس اعد 95

 ٍكفعا برسم ن الا طظافلا 000 للاوةالصلا هيل علال ةالصلادعب ىا ١ ]عوالم
 يكلي ئش: لطفل للا لساللادا و اواي اوم اس دفاعا ترلاواو
 ٍفررسلاو مجرلاروععل ثنا كلا كد نعم ريغم ين معاذ تناالأ بوزا ا
 0 ايلا يعامل نا عاملا وةالسلا ديلعو لا لعةالصلا رج ؛اعملا
 سريا[ ءاضعب بالو ضعب بل ذا نوراعرلا لكبيجتانا مركاماجراروسم
 بس انلا لك نسا ره ا عمال دا اسلاو ل سانل ملك

 للشم ىعرب نا نوحي اخذ ا ناقل لدول هلاو جس جافا
 . ىعرال فل لان اراد نعوو) بولا 0 ا معيوالانالن كهاو نجا 0 مامدؤثزبا

 هأنعموانا ولا منام ا منال ملام لالا هروب ل لهو ىقراجر هش دل وح اص
 اذااما ةراصلإضأ قرش ردت طيني ها رسش أ 1 ءامألو دس 00 هيجربلاه ورسشنإ تافم و ماا ايريس ملل لم

 ا 00 57 ذالصلا ع 7و مم َمالصف
 ىببلا موا نولي كلم م م
 اجلا ايزل نال ةاضلا قدوكراشم نيرلا كم اورشسلا سرعمزتع تاما .لاشلا قو نبولا 3 ياد سلا لل ل اح فابوان لايتم نع 0
 : نعآن لع مععم نع ضِسأفل نأك

 هوب بااجاكب ن دا ىاواح نأ ؛امالا كرتوللو
 ّ دملاىوم تنيائاطو امنت تابجئائال وا 0
 نيب املج اظحوذ ىراحخل نا اىالا هازاح نأ تيب اهلل كرحاما م الس ىوس ىَرْيْمْلاىا
 ميم نعلسلا ىديونمدبج امال د وكي ىزلا تايم ةسداما ىونب ماسالا واج | ناو



 نيلظفادللو لوفورسبلالا ب باهل ناك هراسي نع سلا 3و نبإلا تاللؤقاكزا
 ا م يع معم_سبل ذا طتقم ”لمزعلل لست ىىونب درونلا نالوعي ع

 لح عطف

 را لمزعظو ديعلا) ١ رهظ اع راعسرامالا#
 ْ «امملاووا حالا ف فعال ءاشسعوا باومرل وأ 3

 3 سيح ع مم ىف سند تول فاك وازنلا فو
 :ىل لصف نين ريرعلا م ناك د يعي أديعلا ةالا مج مامالا نائم
 ةلصئالراشعلا يرخار برعلا "ثلاث الان 0 ١ةزاصخو

 ىه وا نمو !اىذ اضف وأ ادا ناك هاوس رهلل نطاوم نيام نر هج 2 صعل ا ورهظلا
 2 امالارهك وفاساعءاضف نبريعلاو : :ورلج رسل داو يا دزعلا
 ٠ نراولل اماما نا ذازاواو حوارا ثرخو ايوالاقرتولا كد

 !'نيرلا 0 زارا واعإلا
 ١1 ناد درعص ريخ دالاذثو 5
 ل 1 ةبرهلل اولا هزهذ درعا رينج يا
 تارا ع جورج : 0 ]وكمل ملل تام تيان موس نيش ئاد صفا

 أيضعب قوازتعانلا ادام رود , ىرتدد]حرراخشبم مل ك دنا وصاؤاوأتح
 ا لودوزمحالا نعدلمت اا دكائلا ١ لفي أف
 عاجل سنك سنتي رجل ادا يعلوه ةسارشل ( فرخ - فذ نأ فأن دوملل نإ

 18 الارخو ياا رست !اواهرحلا لحوت 2 ولا قدزعنملايو| انح
 امؤلا نال ملل مل ضداو 3ىراذاكلجو مق نا نأ سب حاشا
 أ م 7 اة ف
 ٍ عاحلالذ سنن عأيسا هلدصو ى ١ أيا :

 ثوملا توران ناسللا كحل حست ايس د

 نانيأبتمامهه عرض اسرهم عال هسشن ليسا ةئذ اخخاذ اذ ارت
 20 مرد 1 ذارظن ايري فدالا اظنمل عاجربعد ةياقولا
 0 تالذ هر هسنعل حان يا و هر د ا
 يما اسارهجل نود تكي معم نأ ن مم هاوس نملك مريخ داربناالا كل ذم لع
 ىدوللم ”ري ع سخن عأيسا نعا مدان فيرحار يثند هرب (أمساو مهعامسا
 افمو ا لصازلا داق :امت امها زهتعالو ريع درهوا درف ءاسا هالغلا توي
 «رانلا 0 كاد كن رىح نأمل ثيبك ارش كاالأ ناتثاوأ .هارحاو

 نإ نلحرول ل جرم جمس ثيبخ ةتندانلل ملاكا /ارذانل ماسالا نا :ةصالمل كا عالوب نك
 ةضنفن مسي مو نووزلل يم نم تور معناه أن داو هسضن أب انآ, دا رك لاقو تربع و فادزشل لود لع ىض ا رخريسفت ماد اموربر سة لكلا نارهملو زهح

 م12

ٍِ 

 ّ د حل مج هع هج ل لب رح ع جم قوما سس وع

 دي ع وست م 0 بع

 ببي يح احس



 م اج ين داس يما روك ل تدع راح

 7 03 دااماتموانلاب اقلهام عيجش كانك
 0 1 فاملاوءاكتسالا انك

 ص دال اطتنا لاق ىلد تاتحلاو اظتسالاو فالطلا نم وطلاب ةمتامزكؤ نكي ىا٠

 3 قركلا ليغف يوان ة امإعقاورنشلا لع ورا /و جذاللع معن ةرال ةسنمل

 ىعسال ًانثتسا امقاتحلا  قألطلا يحول و وعشت | ةاود نور 0

 لاذ زار عرك تاون له دمام انتل 0
 اا تاون ةلاوحرانلا ك طرتاالودلا نعيامافلطم 3
 0001 بلا قلو او ناجالاو ةرجشا 20

 مع“ /يوتسلا مع عروس من للا لاح ءارث كن سو 8
 5 ديدودد جورملا لثم 'مأ نك باكل رعأذ

 ةالصلا هيلع ماليوسلا دانس ةريوس يا وم ةححاملا ةإ عرمسلا ى ةءازغلا قدس يإ
 سلا نال نويمالاو تنل نعتمك )ا ىرحا 4 أكسلا | ىاارتتهرفس ىنأكم المو

 10 لا كفيلا ترث ون نالف وامل طغطأقس اقرا
 ”ئبفك عملا كلزي حلا ةاعا ل

 . 2 ىهطلا ةالصاضناهلشهمذ ىف ١ طح داوود
 د لدصحال 0 لهملا 1 ان ص

 ْ 1 أمذ - برلافا وسكر ملط
 ريذل ةالص :ذ!صحعلا لاوع

 ظ 0 وول لع فولط 44 وشر
 لصق 0 وعبم!مدالارصق ووو نيل 4 نييلم أ عيل وعملغ ثطحلا
 هليل الصفم نازل ي”لصخماران بعل نسخ اولنضمداللحنلا

 3 1 عي 2
 5 وريلل ن :

 طملا ا ره راصعلا خال 1 1
 راما ماقول لر اصفلا م ,.ركن ىلا طاسوالا م 5 جورللاىلا 4 5
 راصد نازل غ آلا انرصو طاس د ملا لا ييصو لاولعرسعلل

 ه٠ روس ةالصلا ثيعب ناو هى ورمل اكرم ع 7

 م 31 نك ما 0 .
 5 دامه ! اسلاو 8 اولصاؤاالا ٠
 6 حو لاخذ 0 رام لاخلا 0

 دي هيلع ماالا انف -رامالاه ل

 مع 1 0 1و

ِ 
 هم

١ 
٠. 



 هس هوس سم م ا

 !دا وقام وسار اكول نيدكعالاب هلال اكد ألا ماشا نالخل نينمكرا خددعلرذ را انكو قاعلا انك هر عزاوج
 .ركواضيا نانا قاهر رصف عرس انلا برن ذوعا]ذ ىلوا الخرق ولف تيكر
 ل يلا ود بمززلاةاكانه دهر 3 ةروسداروسأ ني تروس ل

 2 ايزل ميول زويد نا اكمل والا :ىكرل اله ميناشلا معكولا هلال أضيا هركو
 عائسالا نالاتلطم ت تاولصلا ' 2 ! تكس ود تاو تفؤإل

 مامالا نلخ :اّولالصالا كو ةأرفلا تأقوأ ميجا 00
 نصح! ؛مهحوإ كلام مللاو هركيال جنجلا3 لد ١ ةالصو

 هحد مال حازك رك سوي ىو خينبج ل نعد وألا
 منح لجأ رةيله] سانلنأق ناعم ,انعوورام ها 0 0
 صأقو ىلإ نياريعس ناىوزامو ملمالا' نازدويسحل امالا عم رحإ صازا لاق ا
 لاخلا ملل او ةااصلا لع معيورامو غرجمم قبال نكي ىزلا تددولاف
 ا تمت لش ىرل ازك ل وق د ةءارق هل مامالا نارؤف ماها ل نأك نم
 ارساهرعو ةدائكلا يمن ابلد عاصم امل تاس وى ملعاولص يلا النازا
 0 ماللاو ةالصلا ل عملوقل نجا .رعاتس نال ا
 ل١ كلزل بِبولا تنبت توحل دقذ تفاعل عج طعاما كحاصل
 ؟يكلاىساب لد َيلظلا مرهف ظالنخلاذ أ لاقو تاضدالا نصف :ءائالأ ضيا
 مرسابال لاق نم ىّرص و ره 11 0 بالف وربك هبنك حقلاو مقطلا سارعو
 راتساو وتل داب 1 نا با تسوي ىلإ نعاحر وو
 8 دعا و يسن : الا اهرغم 0 قازك ب سابا داوهمل ةنيعوا هريب

 ىريلل سؤ عايل (بللاو لال ع 2 0-5 الازد 507 ا عازل
 تو : ماس داوم يضاتلارنعوأترنعازعو ةيجاوَمضو ئوانمالا | نع نلت
 برز زعم دعس لل كرات ةبنقلا ثد لوالو ممل و نبيع لصرو :ءوةي انك
 تلا ةرزحبال عامل طار ار اني والبل قفا ناركسرلا ةشيلجرمفالا مع نعو ربزعن
 قة رددبلل تعاين وعمل 7 5 تاتش لحراضيأ دعو ثدأ يش
12111111111 
 تاق مهن لع نيطلاو د درا ورطملاد نما اهرازعالاب طقسن
 امفنأتنال مالساو لنا لع روتل 6 نوب ناوهونأتشا زعل خذ
 أمل دحممل تع ةعامج ا هذون

 3 رملئملاا دراتخلا ةلييقل ملعالا ن حالا رمامالاؤو
 1 نبال انهرهبزسالا م سدا الا رهو

 ب 2ال نولي ةزجنو ايحو عمالات ب (زعبو أفلح 3



 ّ كطلالاره غانو لا نعابوت ٌطنالا كفي 0

 ! ذ!ةيلعلا ةيعرشلا م اكحالاب يا ةنسلاب ملعالا ممامالاننحإلا ممامالا نأشبؤ يا

 قحالاةاوواست نان ذك اقل نال ةالصلا هنوكام ه ةارقلا نسخ ناك

لاناووأش نأذ ةالصلا قار نال نازل نس وج وأنارذ 4“ ءااقالا
 ايران ح ا

 يمل لص نممللاو ةالصلا بلع لاك تامشلا نعاباننجاو اندلاع الا يا

0 نركالاذ اوواش ناهىب تلخص ان اهذ قث ماع
 

 امس دعس امم 00 3

 تس كيلا 0 5 قا ند 0 ا
 5 اصلا نال تاساغلا 2 0 ناةما يلا

 ن0 لال دعشمأب ا
 هشنلا وى 4

 ١ تو اىدبعلاو بوعلل رأسا اوهركو 75

 0 ١ ئاأ ١و كازا و دنس لْشمو ُْ :

 هيلخ لالا: لاب ناي در 0 رماها هني ىا

 ظ .٠ تناقل تاج هركيو لمحل ءملع باةيذرلعتلل ءنَسال مالربعلا ماما كتوم
 كلام لاق واع ماها تحورقد ىظطتن ز 3 اه كالو هنبرل من

 تيان زال ا سمج د كلام نب نسا عرج نب نرئارع نان لو مقل ةالصللز موا

 ناتيعلا لاول لاو رترلا هاما هركدو نامزباهاقسا نأكو دك 7

 ا ار لح نوجا وددرب د ىو بحاص ةالصلاز وك

 كوع محلض يركب ىوه نأك زا هزصاحون ملأت لع لوطن م دميرشملاو

 0 ةلشعل اذ ىرتترمالو دساأكلا قوتسال نال علا ةءاما تهركوالالاو
 ناضعلاق شرخ خيب زاويال نأكنأ ةيارملا فو ىلبزلا لاك لامرطيلا بأحتسا م

 9 تي تكس مابا ااتلاو ةالصلا ياهيلا تلقا دقو طيلا قهإشمو ىواوهع
 دلع ملجه يلعب نا لربيل ذا أن زلا] وماما ةركو هيبه نايم ولا لع

 يربك تاحاولص ملاسلاو 9 عا انوق ملك اوهو

 2-20 ةالصز, وع ىصرزحن !ذ!قساثلاو

 امال اهزلعف ناخذ 3 نعدحو ءأشلا ؛عاخانك

 3 لظخ شلات اوضح ضخ ذا ارك أمئاو نوك+ . لحل

 0 ةالبصف و”تمحو سلا ةالصْ روهلا انك نابشلات ازةغاج رصعذا 0 نر

 0 مءاراسالاو سيسو ةازلا , 1 عل

 اانا ا اوم 0 د

 ا

 ظ
ْ 

 ظ
ْ 



 هس جم

 دزحاتلا هراتخا ىزلاو رشا و 0 ّت السوزوهلا ومحو ركيو تاك
 دوق تانارخ هددا ل وسرءنإول !رامعانت هبا نيام ةشيياعتلاةانل 5 0 دي ةراسا يعمل باوشنايرأ اوس نم م تاولصلا ىف تاعايلل ثمحال
 54 لات 56 وأهلا لم ارساىنب تدنف أمر يملا نيهحتمم انما رامأ تملا زم
 ا ىذا هركذ دوك ماداتنامزق دب نيلبلا ال اوبن 0 طرا
 5 اسفي دامب يو نتازم ١ درت 0 ففي اعسراج اوصولاوذو 0
 امس )

 اهني مج ناو مقيقح د وجوم ثردلل نال 0 ئالح مسا بزب تايلحاوو 1 ناو دل هنا ايلا ءاوتسال 0 0100
 سه اكمل لينك 211 مسالا و عر نرملا امكحا م ورحم
 امتد طموبل اوعا ماعل اذلا ءارتقا نوكانكر علزلا» نكاكدخا

 لوك ل رعاة ناصر ازال لاو ةلاسل مع ناذلسو
 1 ىلبزا ةرتيرحال ىلا 0

 3 لمملا وز هلم و ىَراَشا نأك لش اءامالاوذ كانك
 دذ خادم زال با هلثمو لة والاحأ ماوس |١ يئولا معا للفم ولا اما: ذوكيىا
 0 هسلب يزلا تبس ١١ ىلأملا ناحتم هه اين يذ ارمشاىازنلا

 ًانازخو دوجرمرم هو نالاصلا ]صامل محد ةجادل نا ضرتفلاب انشا ارا او 51 لكس وفم ا فطلاو ةارع لجرالأض رتفمارعنس ٠"
 ة:ارملاباما طلاب. ناضاالو ةلإ.لجرلا لسا وخال يا 0 ١إ ملوفوانل تمد
 :اندم نالؤ[فطلااماد ندنا نهزحا ثيحزم نهو رح مالم 5 ١وةالصلا اع وقل
 ال لم عا سو دو نرسل طوشل نوك
 .لننلا قوملاب :ارتمالا, 0

 فرشمأ مو 5 اموعربعو بشي مرا
 ا الدغنت أبيب نب صر “٠ ورا ةءارفدأو

 : ا افنانرهوا اضرتفم ارح رصف ناهنمازك
 لب اكل نوال و اتراعن لي نيرسالو

 ورحل نال هوغو لولا سلس سوه زر درعم ”رزخا ضوه زرهاذعلا ارمازوكابا
 اله ىولا كح نمعنصل ولا ولا رع ءازنذا نوجيالدل ١(وزا حا مهرزعرخل ناروزعب زعم كزشاو او الاح نحصأ | ناهد دلاىلا حاحا جا عا
 برأ :ماالاوا ةنيرلا نع عالاخ لة ننزل واكوهىا مالا ىل بوس ىفالاب كراقلا ها
 ا من ١و ءاًرملا نع ةيلاخلا ةءالا هو
 كرأقب كراش نانا سلع مرزحلا + ةءازؤلا ل اون ودنا نحو نط فاك ا

0 

 ا

1 
 نذل



 لوحالو نود :هرزؤملا لغىهالا ةررقل زيوجال_بزعاب فا فرد اول ودل ةرارثوامالا ::ارقذا
 ةالصلا بلعولا عم اي ناك باذاعم ثيومل وجم أشملا لاق وؤننتتبب ضرتفم ارنا

 ضد يلو وطن لإ شد ةالصلا كلن م/ليصند مموذ ىلاوجري مم ريخالا اشملا كايلاو
 1 مالاوةالصلا عونا طلت و

 ألد

 الص عرشت منا حولو لع ازدك ارقد 1 |ةالصراحرت م ةيضولا :فصو لاحخألا قر

 ةالملا بعدل وفانلو بوتكلاالا ةالصإلف تالصلا وذا اذا إو موللا و ةزاصل الع

 م السلاو نالصلإ لع ,ىماصت ناك ذاعمو ةرحلع ةضيالج]خياص ماسالا نأكرب نوال

 2 1 | 0000 لعفمكواوم امن نااما كاعمأب ماللاو ةالصلايلع وفل ضي مهوف ممول ذان
 ةططأن م طب نأك با م)هفئعم مالكلا ازهط نكي ممعم_زصولا [مد نامو و كموت
 عمم ,عاللو ماسلاو ةألصلا يعول نا خ ةالصلا تيتليضفلا نيب اعمأبح نولدو
 طلاغلا بلع زو بارد دارفنالا نهورنلا ثيرهل قرن ىنككلالا ةالصالمب داو مم
 ممم ا يلضع ةعاججربعم ائنناغ|جئلاحر قأّيلصاذلا طاح قءنهولااياصتريزلا

 نوجا هل نم اركملولؤاذه عماموفنلا قلطمو لاب دار نالوا ل اها
 رص طرتس نالصلا دا نإ ةزصأح وولدزلا لاق خا ضو نصف ن مرزؤم ءارسصا

 تالصؤ لزحرلا نكي ناب كلو دا ابالا نوكيالد ةتقداومو دكر ارسال نال ارنذألا
 ارضا نوال ازرج]غو يرمملا ةولصل ”ضتم مامالا ةالص نولي مامالا ةالص ةيند

 لقت ة نحمل رز قم فاتتاول ورخآلا برام نيعأ هرحإ اذا الر فانل رزان
 يدل ادقا اماو داقتعالا تالتخاب فلتنجالو ةااصلا د امتال ناحرتولا قف تسوي ىلإ

 اني نيالا زم نما جراف مانموتي مدارج لتملا نعل مناك ةوفاشلا
 نئ اكاشوأ اصعن اناكوا مرد زجل[ م بوث لعناكو ا من احح قمة وٌزيلق أمي

 أدل نوخال ندا ننا | نوم توما ل هناا دنا اش نا نمّزمأنا لوقب نأب ناما

 نعإقن و هركب با ملسالا عش ركذو سبل تاحضاقلاةوّرصالتلل ىأيناحالاو م

 م لص كارمن نمضرارعلا مدع نال زاجسالاوأ يت لعاذا منت نا ريومولا نه نرمي
 ةنالرسفم” ف ينحل نعو ورأيأ نم 1 يقاماسر قواد امالا مهرب الن إ عمن

 سس اللا هس انيوجا] يأ لا_رسن وطونورشكب رسل ما ىاحلا ىف عضو شك [معب

 (انال نيبنأك اذاو انه قبطملا توزملاب ءارنقالا ازكو تاركسملاب ءاراكالا نيوخالو ىراحلاب

 السالاريبكن|4ناوز اجر |قرمرو اصق نامل اذا اولاقد ن اودار اخلط اظياح موماملاو
 .طياحلاب نأؤ ناو مظعل ايبرطلاو مايعلا هلأ الئاح نولي مالالوا مامولا لاحميلع هش

 ل وزي مال هص]يةو ماسالا ىلا لوصولا مني ملال لاو زأح بالا شمنامتنا تشترك

 للرجل سطع نامؤل و وعم ]ق ووممال د ورسم باب اطياب تاكو هأتشالا
 */ لا و صتوامال لاح يلع ةتشيبا] ن ناقد طبل ىامالالاو مكان منام نا

 طياجرس يلع نأكذاالا ن اهلا فالتخال مصيال راجحملاب جب هراو لعن اكول و

- 



١ 
 ممر هيلا نال مامالا الع دك اانا مذوب نهربعلا ىف مامالاب ىْيقاولو رولا
 امكاصف نينصر يزف امين د لرمصلا كرامال ايكرتشاول وةدحاو زق رهارطا رعابت

 دجلا عراخ ناكل للا هفارولا مورا رعات ا ةاليملا ن بلا نسل نال ماوتعربو ماعؤرطا مهب دم م
 ةسد ام ماعلا تن طلاو وص تر طلاوا مهنلا نأكل ام تالخكب صيالق | خاومامالاو ٠

 ١ ماا و سلا ف معلا ماو م ني مزال 2
 قبل فوفصلا ل ضو أب نال © يومصل لستم نمد ارطلاىيعوا فص ملع
 كاضنا طرشسز احر ىسملاب "نإ صتم رجلا عراخ نأكد ناكوو :صالل قو ةرحاو

 لتلدالا 201 اذ . ”/واههطيال مامالا. ىرفصلا ١
 ١ صالا رضفا والا ماو .. ىلا ليؤايالاةيشا :

 نياك س انلام ميجا لصاؤا (السلاو ةولصلا لع هلوفل ةولصل ل يطال ماسالا ناي
 هم هطلا نعل ةنوءانسأ م لطيلد دسفنل لصاذاو ه يئكاو مقيسلاو ثيعنملا مش ناذ
 .ةعكرلا كلن لجرلا كريديل موكولاو ,ارملا اهب نادار اذ ناسسأ سحرمأمالا مهسو|
 الا تالا ة؛فلع والا دحكرلا ة ءارفرامطباليا الل ةامالورلوقو ظتنا الاو ظننا ئاملل فرعنا ثيللا ىبإ لاقد 7 ةفينحلابا تلاس ضسون ىبا لاق
 لىوصحي لارا نما طر ديل كوالا رعلرلا لاظمو هلع تف و قاس الرجا ةالص

 .دجاولا ماق تيبيلا لغم . زءاهل ٠ أهم 2 ديازلا موي نلحو اهي
 و هرك ضلتحوا مامالإرأ هلع ماقول هريجرنع ءاهالا بقع هازأب ةيلجر باصا أو طسوب يبو :قيح ا رنعةلايواسم اهالا تيىىلغرحاولا 7 ىلا موعِل يأ

 :.رامالا فلحرما ولا لغرب الا 2-0 :

 ٠ بوما هاحفانلل(. . نايصلا فلخ احا نص ١ .
 نايبملاملاحرلانصي ىلطجومجملارل يصب لو مج لا اهل ناحل
 مش ىرللاو مديل اول وا متم ومإبل مالملاد ةالصلا لع مىقل ناوسلا عب ان
 مرابلانعدياومك مانلا هارياموهو لح مجمالحالا و ع/ ولي ثيزلا غ مينولي نيزلا
 وصارب نإ تيمومارلل خس واخعل اوه وأب رضي ةيهذ مجنولا مصيورملاو ةيسس تالا
 كنزي مرعأب نا مامالل ئشو ؟انماووسي ناو ىوغصلا ىفللنكل اثراسي ناو

 ساحر لا ع نفووشت نم لقت ناكم ثأهد مداح
 هتلاعم ةالصو نر. هنعمل انه ةاراحللاذا

 ١ ندا نينا نم ع كا شاقا مي حا هريشاو ؟
 : ١ ١ نيل نست اًشالص ... الاداهما نك ناوناز 4
 ف ةازاحلا نوكينارثومأب, طورشسم ةالصلل ةريضم)جرلا إلا ةاذاح نول نعي
 نالز>)انعؤمررق هاندا ووطسزلا لاق جاؤالا 32 رب ليال تال لياحالب رحأد نات
 لافلام موعل ”جولاو عصالا اظلذئلسم ظلغو ممان داردعد دوعولا لاوحتلا فرا



 001 تن زال زجل ما رام نانا ل رخل ةناهولو لجل تي اسرةدامانذاو
 ظ 31 يلع .|رلل لص ناب ة اهينشسم هيزاحلا نوكت ناو ةازاحلا قمح مرعل مالص دسفنال
 ١ يلع» تكرر ةالصلا تةازاحلل تولي ناو تالطالل ةينجلو امره نوكتانا تيب روالو
 . 5 الد دوج و موكرتاذ يا 'ةفلطم نالاص نولي ناو مورامر ف رسفتال ىح

 ”الصال طفش ئّرالصرسمن انا صوسب م ناو ةتاامح دسنفن © ةاعبال رتل نو ءانلا
 تالدحاولد نول دانا ةاواملا انها طور ؛منا ةياغلا نعاتشت ددلا ر_علب زل المو
 قى لكىلصو :لطغم هال ىوا توكل اهالا ممل الت اريوصْربالو لاق دست
 لاا عاىل قحيساونم|ينموصح يذ احين ق سلا نعاس ةاذاحلادح م دوج
 ف سلاف را لافد هتالصرسفتا م اس ]جلا ىزاح. نا اهنص] مساا اراج ناكو
 هس امملاو نياقولا فلطاعارشو مرعلا بلعا هدو رو اله مكلاو فاسلا ةازاخمل
 صعبا رع ةراسنعم درمالا ةاذادحم نا ركز ينوبحلل نأ ةيئفللا نعل مشو دويولا هاش لمعت
 هتازاكو مروع, مردإل دق ةرث نمش لابحرلا مل علب اذا ديجوا درمالا نأ طفنلملا نعو

 مال ةبس نم قويسللا و ماسلا عم تاحلرلا لص كررال قؤكسد ةالسملل ةرسنعم
 اهفحب مامالا مُمبسوا ىرزنشلا فوأ رجالا عوكرلا 'موسأر, عئيرجد مامالا كرما نأب تاىكرلااكب

 بقيم ثردل سنه ىلوالا ىلإ 5 مامالا كريد نابارمال لعب ا مرضعد راابلل "نا نمىحاللا و

 يدعوا مسكر ادا لعد ثردلل قبس مأئنلأب عيرال الصم شف امإلا مرج أحواضوتو
 كربلا مرسل [ هدام ناذ دازودالا ةيجناتهح مضت هذ قسما تافاس صب عرتش ثالثوا
 دش ناك ولا هلل اه اسلام ترجو مال امال هج املا
 دسضدوإةيو دوعببواهنريختلا ةوولا ىراسالا كردا!ذادب قسساماضقلل ءاقاذ اوس ح
 ناك :بباشلا يل رافنلابو فا رساناورسلاةربحت مز و ةازاحلابال ةوازقلا كتم ىضمفيام
 .٠ مكاو رماساومرسل ةريحلا هزل د دؤنملا ثالخع تيرم ناب مال دب ارق لا زبوعاإ وح كر تفل“
 ريوس حقاهزع او ةرارلا قح قرت الصلو ىصتم وهو نيرشتلا ر ينك ف ايو مويس قدح
 ةروسو رخانلانندكرلا كيارقو ةلعتد ]صنو تعكر بىضذ بولا متر كرررا وأ تح
 زعل لص عبد الا تاؤذ'م :ىكركرداولو تالمجرسمت نيرو رلاىرحا ىةدارلا كرتولو
 ةدارزلالنصفالاو كلاثلا قف ٍضيورمغتمال راهارف و ىرعأ حل لمع ليشش هأهارفو

 لتسرب نايصصلاو ناو نحال عشب فيكراس كاهمرىث اذا ةوبسملا ناخرض اق ىوانذ و

 كلذ نا نراظ دانسات املا ممتس اذا فوبسلاو ماسالا ماسونصر رزشملا م ؛يوحيا هلا
 بال مبرر قوبنسللا :ذ أذل قد ىف ناو اعاجر اخر صد لاب قيسمالا ءىّونو فر سفي

 ال



 0م 3 -/ر ا كك ا وا 33-2-0222 وا تتييححح

 قلطالراح ناد ملاج تكي ىرتلل ىبانيالا بهاس هما ماقو ةهارلاس ىلع دعت و تامكر عبرأ مامإل ٍلصادا نا اق ىواتف فوأك سم تول مامالا السيف ربا ةساما ضقإإل اق اذا قوسلاو توكسلا مضوم تسل ةالصلا نال جالا لع بعدل ايفابو ٠
 ردد رس ةرمحلاب ةسما: ل ربذ ناو ىم ىرزؤلا لس )سو ةرمل ا سم اكيايعي مد رولا لا
 !لامنالكلعازجا طخ نال فرتقلا حباشيال رع نالصف ؛اهالا دإ/اذاو ماسالا طنببالو
 تاريبكت  دازول ازكدرعقيالو ىباتي فقل نأف جمالا تاود موالأ ةرعقلا كرت
 مآمالا مّثرام رعن مامالاد إى شارجر ,ىالا طوق ارروابحاذاالا ىرتقلاعباتي لبعلا
 تركب ممامالا هم ثنتد ص رجع و كروم نتذالل ىرتمملا رك قلل حرسأ/ عقرو
 0 ةريجلا ىءامالا كرداو زل و تالصرسفنالو زعلرل كاناكررم فروا
 رجم مكرامرون !امالا كردااذا ام تال دالص سنن م تيار يعاد مكرو
 ةتالصرسل ثبدءرا لج رداد يول ىرشأف نابعل 4 مس :,وهراحأو
 و ند : ويحك ا لا رص ناإه ورا حوسشار, امالا مدرامراجن مامالا ةالص ى مر اذا كرولا نال
 وسور ىبلا نكت م ناو رولا ماهالا تجد أتم بلع نأك رجلا مسار ربطد ركام
 مامالا ة اصيح عرشس اذااما هتالصر سفن مذ مدكرلا ةدابزمالا ثراحوب مل ,تالصإم
 ةدايزأ نا اراكق ةرعحلا 3 ماولا يدأتم كلح نكي مل ةربحلا طوس مانألا فراسرعد
 ب 1 3 لا 0 هللا قاتمأت 00 ,ددوحجو كر
 1 'هل ملا ثرحلا دع ا :

 , 2 ثدحّوسأ/اناؤ لع كرحرقرمهت ناديسالصفالا 0٠
 3 006 ناو هدوصو ادردحلم اذا مامالازاحو 0
 زاجو ةالصلا فنأت يسد نا ل ضدالاو هتالص قراوعت رع ثردلل م سازإ اصلا نأ معي
 حضخالازيقو دشتلا رهن ثردلل قبس نأ ولو أس اث ةالصلا مب ووصول  درابجن ا
 يطل رد جاكم ايسحل لل ١ م. هايعسألا دونا ]سو او اجل ةليضفمل ”نايمانبلا فريمملاو مامالل

 هس اذا داو أ ىزعا ةم و هزوصرادركك
 1 ازال م ماءالا' سب نأ اذو ناار ايدل 9

 1 ددرن الباهقدا صراع 2 كرتفلاك ذا مال عش | 3
 اش ناواضتو ثيحا ما انس نا ضبا نحن اذ درعس لال وهلا ناكل دوعدوأ ضو ثيح الملا ميو هوضإلا درج وٌرعأتيو نامكمإلا حارب ثردل ىبساا ْ د'مامالا نا وعد
 نا ماسالا نخااورحاد ناك ءاوا فشلا قووكملا لفل والا قال اكمل واع
 هيي لي يدنا و ما لادا مامالا معي منأك نلمس كلا ماما 7

 اهطقواعلاو دز اك لا دوعن وا اضوف ثيحا برم ماما عرش اذا ن أف يكرتفمل

 ل ناأزا مالحلازك 6
 اره قمن دايلع

 تك ل عم ا

 0 جيوب

 رم م



 سيو

 5 امو يداهتلادمباصا .اهروارزز واحد اوكي

 « 2 اثرمل: امل ين ندناب يرش هاك رمال[ 44
 3 0 ه رعد انواكوار صلاة رافذ ١ د
 1 0 كئدهئاو لطم خلصلارهطلا ياخ و 0

 ,واعإرا انه جعإر للا عناو
 2 الدمنب ام تس كلم تلا وجو امل لزم

 هنم لاسم مشوا ١ ارق مهررلا دا لوب ماصاوا هوكوطت جما اداضغأن مون
 حلا يؤ نينسلا سي و لولا ف ةراضش ثرحا 1 دامرلا

 نيا ناو ههنأتس بم دلاد ع لعشر نا 58
 ل كسل !نواجو ١ مريط نام ثرالل نظ تح ئاانه
 0 رحرخْع بكا رعلل 0 0

 يتم اهنا انام ادبتسامرج حدلمت
 1 دحون ذا مك ىد نور لسعل ا 0
 1-0 ( ايلاف يجاَسال مالا ىرأ اهوكورام .

 لاس قوبسملا ةالصرشأ» هنالص تم ؤسشل رن ةالصلا كاني امايملا لهد نإ وعل
 رسمت عودت 0 : وك 5 اريهث ردو نرعمملا 2 مهاما]معازا املا دالخ

 فور ]سندا كاونمد ةثورلا ثرحوا ذا امل ىلا ةدور ةالصلا يسن دغننلا دهن يآ

 :لوموم هامدإ ىو هأعاذمل 0 يور ولعافو رش! مرعرانملا
 "الص ترشد يور وح ياهوو :اللوتنملا ةيذور سيساعد ترحوازا'را داصاحيو

 ميملا رولا هرتعزاسنتالو لجو )و ان حةعنمب مر ةيصول كك سا جر مفيسحفإ ل لع

 اوي نايذأب ابرريسل | جد مخ سا الل : قل لاو ةلورلا ةزهاثموا هرزعهتيم

 الاظتحدا 100 يأ يال لحتو ! ةرموهمو ريكا معلل 0
 تول قو ةتياف ب نزلا بحاصركوناو تاورالا لغتوملا يرقو اب ث يراحلا نإ نارحرو
 ىزعلا ذر وسبل معلا ل وحدو رفلا يرشتلا ءولطوايما يراتلا تالقساو دس
 ةينجز ئالذل تسمو دي رست الاب ةريومرشم زا هروح و ارب نح 00
 اةظوصوبىمد َيِبحاضرتعرسفتا يا 00 كوضذ |هرنعال لع عمد مد

 . اهردعتمأت 1 ثايا 0

 100 . ةالملا اريام ا يام

 ارت نا مللارشب ت5 ايا وفل اهضاقلطمو

 3 ببي 95 07 نأ هلع“ تعضالا نسل د هوس
 3 لسعد 0 00 ا 6 3

 مهتااهرشوا نلوالهانأي اريعان للعم !الكلا ةالصلا رسمي ؤ عي
 ةراصرستورعلا ىالذكر ل ا 2 اازهلا مالا نال مليقرولا



 مكللا طوع باغ الك نال ليع ناك ناو دسضم مال نملإب هريشيلو :االلا

 مقلم نالاذلالا عويسم ويسملا علا اكو 0 رتوصوإل نانمأتلا انو وانا« وك دنشالاه لسصل و

 نعله و فورع لصحاؤأ أن *للو ا ا 2 نال هوو نالالا نعدسغل كلبإإ

ا ناكناوررسفبال اهو | نأ 2ع نأدِب درهلمل ١
 

كو | ىايم توكيالاه م ويمسملا ضو سليم نوكأ
 0 ذااكبل رسب از

لاد نسا عزه هنضاس كيلا ا
 تالا ناوإصاح اش و

 رابرظأ بث نال ةالصلارسفد بسلا د لال وراو الازم ناهاذا تومداكيلاو

 دسفبا] ْبعروالا موا نيومل ةزحال اال ناكناو ى ال ماقد نساتلاو ل 2

 هام هدأ لوسر تببارل اق دبا نعنورطم نعد واد يبا ىور وشل ةدابز لعل مال

 نبهسارسل ا ىراذهلا ىواهبلا ةعااز دكر ر هموم
 رؤيتنا زي توطصلازحأ فأن ناد ردع اهدنا ضير عرش تصمس رارشر
 أكلاب سضصلع اذا .لاهشسيلاتب ساإإ

 دسم سأطعلا تيه كاز[. دسم ىن
 56 مالرسعب الك رزجتاما هيض خا امرشا ا

 غول هلل ريد سطام ا تيس | مرسفاازكو ةسضتال مجسنخوا ثوص رصالو

 53 ا نافذ كش كي هدالاطأ لاح اف سانلا ن انهن

 هللريطل عْغو اوههلاذوا وسعت اهوا مال يداك حرب هنن سلا علا لاقاز |

 : اسمها مجرولبُرلا 0 ل

 وح ه#ه» تان مح وه

 3 لكلا باول لك امال يلعالا مكفد

 9 2 ١ كازركرشب لع دب لانك اركذ نكيذاو

 ْ فنا ىذوهدرشكلازع ١ 6-1 د :عصم»>ةوأو

 : ةمماماذواؤصللابه  نتكتلاموا كيريللءاتحلام
 دمك لصمربع لق نهنا

 تلات ةرمنل)' يضعوا ةازلام عاام عمن ناك قلغ امر ف وحب وي دلل
 معي ملعت مال ةالصلا يسن ماسالا ميل عرمل تادارلاو ثدورمنكسم ىا ن

 ا ورايد ايرتقل -- كا انهو
 يار شيولاو ذهل قده هورس لعمل ملل ىلا فناء
 لسسشلال ماما لع 00 وريفْلا ثود ةوالنلا هد رضفأ ذاالا دسفم كلذ هناك رمت

 لهخأك ا باول 38 مرأ 9 عر وأ مالكلا ناك اريسب كلا ناؤح أ هرسنفل 0 نأ و

 لمد وا هرسفد ازك و عانه باوح جهد اهلا يناولوحالو اوحؤ هلل
 - رمل 9 راو اهرسشتو اهوأسضا نيسفمد ةالصلا + وع قوت نالرسعإع

 الاب انهزقوا مك ئسملا عداموا بريلالل جانجياموهورضكاؤعلا ا هرسفنو
 تاس سلا زهؤشم فب آف فسح بادإلا

5 

0007 1 



 20 دولا مضوم زن وأ جوح مامالا نَمسف
 ةرحلاد عنا يفصل سولو :4

 أمة سؤزخدو ثلاث أخ جرتماولو دسنت تول ودسفال نيمو ةراعاوسر اع ؛مرفقتناولورسفنال متاعع ابوثوا ايضاح وأ ةلحاو دمي ]م عافشذلا يلوا درب قدرتولازكو دسشنا) ثياب داتتولو هرلب مكدسفنال أل ارئاط ىرولو ركب ثسوبوبإ لاقو هبرسابالرهالكو بحا اهلنش ليخلاق راسنا تقاوتلب نك ةالصلائخإْنملا "لشن حولا اق ترن أكرادتم [ربرضلالنقولو نسف نوم ثالثولو دمضنال كيرحوأ غم نين عش وأ را براد ميجا وسيم دحصأب براشما» تيلص مكؤلسوا مع دال سألوا نع خا داود سلال ارنم سب نيم موج لد خرب دل ناواملا ونليلصا مف 1 ورثكا ذا ممالص ترسذ كاملا ضمول صال ى ل نسحالوه انه طب
 لسنا مامالاو لولا 0

 0 نأكل و برشلا اهرسفب رك اهرسفبازكو ريحا العرس العال اءرللا لأقل زأسرنم + ع 0 0 ا ا لعام زف ناك ١ 4 دنلاوطعا موللا افزع لال سال لك صاعرلا انه دسفب 53 : ىعنن مولو برشا وزفلاو نا مالك ع راعرلا ازكا
 0 بازل عسر زجل ٠ ةرسرؤد فل كذد هركس مراسل كوس

 اما ديسك رسب ينل, تملا لم خلل تائه للملا نكد رمح ريايعيروك لع ناوأ دّقع ناش صقفعو
 ءاعاطت سبا صددا كوسر عم ليضنا كل اق رشا نعيوراملا 0 بون ط ] لكروو حاول اذ تكنلرعم تيح بلا ىوباجلا قلقا ١و ةكملا ملعب ناىورامل ةرم ع زتلك ناك ن أب قرع بخ قةرججلا 0 5 دل دود

 ةليتسو لب رج دوؤاسل 3 بازل نهج جس أ 1 0 سوه م طسببب نرالا م ميرمج كم ناًنرحلا عطتنسي
 تيرس نادال عبوتلا داعفإلا ركو د :٠ هس متم لعانز : راج نعصنس لعرب و نال رسفب ١ ًائاواهر وذوا :ماهعلا اروع دوج ٠ هركي ودسأر روم ف هرقعم ىمكواانلاك هس يلوح درفت لاشي ناومه طملل اف عب صفنع هرب ه هريرشلل يا بوثلا نيك 1 و شرط 2 ودب[ دسرب لري ١ع ع هيفتك ل عسقلب ن ناوهف هوكوالا قامأو قاده اولاق ,شاوحرسربو هفتكو هس, لع هزم ناوه ةيارهل قبوتلا

 ابن نوال او أب واننن ناو نيعارترلل يا
 او نع لأم فرعا اراب ىل مم درب الالف

 مشي ءاذضرالالع 0 صال وهتيلالعرعتب ناوه دواحالا من ىا ,ىصسلل دعنر ل ثم هركب رم 21 01

 ع 252 | 2

 يدا
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 او 0 0 ١

 اعشيردحل يعاد شارما هركيو وهشنلا دوعتلا ةنسم كرت ننال ميرنا ركيد بالا اهنا

 مجسلا شارتتؤاتعإرا دزجرلاشيرةفب ناو ناطمثسلا نفح نورتي ناكأ نما هناجر
 بدانتلا هركتو هبتيلاب سلو هيصرق شرتفب نا ناتلا نوكسو نيعلا ضل ةدلاو
 هيلع واهري مضوداز نأف ءاطتسا امي ظكيلف لع بلط نافالتمالاو لسن اكتلا عمال

 نأطشلا ناف سخإع فرن ريلذ لحا بواشتإفا لاق ما مالسلاو ةالصلإ يلع نع يور ام

 هركب اذكو همماشإ إعربلا شدوع دمنا الإ د اهتلازع ذاق لمقلا هركب ازكو ْي لخرب
 نيتخالا مع ابوه وةالصلا لري نأ هركيو مجورلل دينيبعرضمفت ازكودامسل الرعملا مذ
 لغشا ازا تّدولا قيغل تاونلا ناخولو ءاساو هذازحا ٍلصنأ الا 1

 : ١ ٠,١ شايزلا هركذ اهلا جملوأ ةضارللا وم ءادبلا نالاصروضولاب
 ْ نصا اررصل وح ناك دع: ادرؤورس اننا انك ولا

 0 لوسر كاس نعاطت هداوضر تباع تااقاذإ تائتإالا ةرآب كا

 تلال! عازل لاق ريعلا ةالصم ناطشلا سلم خس لحلوه لاف د ةالصلا كش افتلالا نع
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 ثم هيلع ةلحو نوكي ناب مؤملا لمعت ىم نوكي نا ثور ئذامملاب امالاصصق هركب ىا

 ار قائاق نوب وارخو مَمَخ مامولاووغتوم ناكم فود مولا نوي مخ موقلاوونّترم
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 لاحوتشيال جان فكم باجل ناك نال ماكحلا ريتك ف أمك مرملاب ةنبعلاو

 ْ ىتلب لا هركذ عي هرعلل يل مهاب هركبال اوم قوه سإع ماسالا

 نمعلاى نوي نامودلا لباب نوكلا نكي حرف ميذ نولي فسم فلحإجرلا موب نا عركلىإ
او اف وح خلصنا فانموبلا نال هيو مع نصلا تلخيركي نا ركيو طبخ قدرك

 ىشسول

 لا تقلا شد هدو مضوع موضعنررقو ترضرثكاوا نينوطحوتمول 5 رن ل ةوطد

 فصل |قارحاو برجل شو ارحا بربجالو مرحو مويب مح نصلا قدي و:مايلإلا

 تدحالاول>ر ؛احذاف موكراإلظس ماريخزع ماشه ىورو هبنجإل قبه ةسئنإا

 الصراامرادحا بذحلذ [مأذ اوعلا ةيللعل أدس امى ىلوا هرحو مايتفلا لاق الحر

 مصن ذاال ررعلباو بولا ىوبوي نسكت يحن ناويللل ةيوصو 1
 3 ماو نمل 3اس .

 يع تمالك فد هدوجع عضوبوا ملل قب روعصو لصلا بوث ىف نايل م رك يا
 وربنا تيك ةرزحص ترأق نا ةرونملا هركئالو ايرعم لهن ناو بوثلا3 ةهوركب

 همه



 فططع يجو وقد: مركبال دبحللاو بوثلا ى دول ة/وص نال ؛ ناويملاب ديت اماوز مااا
 ةسوصلا هركيال ناعم عدلا لوفد متهحو تناك نا | هركو يا هرميسإع
 ام نال ءابرس إرم ئاذا و ناز ازكو اهب هنابتسالا مدلل كامل ضلوا نك تناكازلالإ
 ًاطنديبا وعر ؟ريرره دل نعك ذر بركن ثيحطي> وم وم ارسال ضهوا اهابجاحيا امام اذا
 كيب قو لخرا نيكلانتلخدا لأتف 4-2 ةالصلا لعوب عا دربج نوأشسإ دلع.
 لرنال :كسألملا ئنءاعماناف اطوياطاسس لمد ايلإ با نااماربواض هيلعرتس
 ناسنالا عم ولخرد يان لفضل مايقول ةكتالم ك0, دارم ليقري وا صن أتي
 ه0 تيرا رستب اا سحو . كا دبلا اج ةاملالك ةهانلا ةولخو التلدنعالاب نّه راغب لذ ظفلل اماورافغتسالا و رحلا :طالم رار [ف وز خرملك
 ربك .بهزبالو ثيل رسب امه هياقولا مسخ لربلال .يزفالملا هك ركن ىا
 [يج هركيو هنا تما غرحد بول لارشاو ناش ١ك مهتم ام ةلزبلا ءادعلا و
 شخ مام لرلا د دصقب نامل نال راقولا كرت مدل د قال نشكو ا

 2100 ميبسشلا دبلاب درعو
 5 هلسلاوأ 1 هلاملع لاق ةالملالارعاحرسبل ل 0 ميلاد نايالارع 528 يا
 نب 0 0 'ىكازبر شابا رغو سونى نعو الفشل ةالصلا
 لاعلا وه هورأملا ع ماما كلاتعي و لعين ددالصود ١ ل وسر تيارل افرع
 3 درع قلو غل اد مل ملقيرعلاو باص نمل نور ييلاب وأ مباصالاب ةالصلا
 يملا و ماما مح هاؤمتسلا ١ كلاقو موغجل ضرك ةالصلا مراح
 د يا ا هركيو طوعملا و لوبلاةثرملل هركيوإ 7 لكش بلت قووال 0 0 3
 لو زد اهتعارسمب ءنكرعلا كارعصو) د 2 لتقم ملع اقولؤيركح ْ
 رشا اموهو ريدم كن يف تيب فوهطلا د ةركنال كاع فوثولا سمو ضياهلل
 دجاسلا ممل د هعبب ناججوحر عبسي هال باطل ةئيهط عتيل فى هالصلل
 د نعرىزلا ىداش اك

 3 نقي ناب رريغيرساب و ماب نلغلا كيو 2
 ارزق مرعداما 5-0 ناف ءانقالهو نيل منا لولا تاب ل ةرلن يأ

 ةييردلا ىاكربمسما انمإح مويا ننامراظر موه | ىنح فضي ناب سأب لف
 و اذهب ايفذاو .-ت«نبازااهو '
 شلال شن لام 'هدلإ د] هاذا بهزالامو_صخلب هنيبزَتك رولا 57 0 يا
 جس 15 30ش الل مفينا ضم ىفذولا لام كل ذا عني انا لرسلف
 و هركيال مأ ني يطع رجربا مارا راش اهوركم يلو لوف قو انبلا
 .: رار ورجال نس نست عاما طاوس ا صمإلس او ةالصلا اع هلوفل
 هيلعوبلا حم نسي رمل رانيد ىلا ني نيجرأب د كالا سع نب ريلولا لوسر ل و نبح



 الا ظن مرض و لعن منهو نيطاسالا# جوحل نيكاسلا ماياوةالصلا
 قالا لادا هلا ظعت عايبرلا ناولاب توتسو ةضْملاو بهزلا |. عكا تؤرق
 شئنا كر نكتب نإ وملبال ماذلا بحا نيكل 2 نمل د ضالو منابالان زن
 : »راولايزملا لمجي هلع طصلا لق لب مال هوركم ما باللى

 لل طماذ ضيا مالص .٠ */ و سزفعوةبجاتنو
 عمل اتلطم كاز لعاف رمظو اكل فيس“ 6

 الملا ينيدوسالا اولا السلاو ةالصلا ىلع وفل ةالصلا قب ةعلاو هبال ركيل نا
 مصر مال ليلعلا وردك لخملا نيب ىلتق قريصفتال ماظل وسلا قو تافعلاو نذل
 م انوال ةيوتسو نم ىلا اضيبلا نيل تفبال نو ولات ثردلل جبس كيؤولاو ثل
 ”ييباولخربال نأ نيل ده اع مالسل او ةالصلا ميلع مالزل السي سابال ىوأ لا لاق نامل
 للم ةالصلا شذ والاو مةبر الع رههو صفد ناد 1 داق هطنال و منه

 لب نا هركرالو ألق تبا نافذ نيلسملا ىيرطلخوا سا ناب مقحدااش لام ول

 ورمي اما سوخاودسا نور 'مربوبال كلذ ننال جارسملا ازكو نيئلعيهعمو ئسإلا

 هيلع ةلىورام هرعوااياصمرعأفلا نايثلاوس رعت هلل لمن نا 1

 ليو مب سب نسلبك نأ ممصرطع عا اصلا ىف لمسنا دارا اذا نأ الئاوئالهلا

 3 ريخضر ميم ؤرماصا 22 نورللاب ادا 4
 ,«رضصس نأ رويسامضسف 2 بلال هو

 أع ارز نونس قايسأك بيرظو برج حاحا نوكيلم مورتلا معد كاب عرعصل ملا
 ليصل ماما مورا فصل ربعنا قة تناك ازا: ةالصلا نارلعا ةياقولا عش كلاق نسم

 مض وم مح: نراك ثيحرلملا عاساذ رحاو ناكم وملاريججلا نال كي
 ملا مامإ/يورملا 3غعابو يأ طا هرعو هلوئواقاطم هل يمد انهر دا كلاو هدو

 هيلارظِب مضوم اقالثم علا وا ريكرجسم قي اصيناكنأبر وصلا لمعلا زوو
 دوم ىق هرظت تش داق معد بل ىزش عضوسى ه دوج مضوم قس ناك اذإرصبلا

 ّ 2 8 دوي مضوملل عمدا ا ,/ىيصاذا ١ ننعت لاق ماسالا طلاق هدوم
 عمضوملا 2 ضاقو ةلسالا يشد مهالا سعرا تح ةزسحا انهو لاق وركب م قصب

 ىلصلا وري ةيببروملا هركياس رب رقثو طيملا فو دوبجلا مضوموهن يش موزلا ركب زا
 لاق ٌمالص مضوموهررتلا كلذ نال رسحالاوهو هذارواع هرليالو هدو هدوم

 ىلا ممزق 'قوهو نالاص مضوم ْمأ محالاوروزل هركم بزلا مضولا فارلكتو علوا

 ةااصرسشدارالا نادال هدو مفوم
 4 : ال ملداو ”ةالصلا لع اوفل ملا

 بلقلا مصل ىرب سبة ل اريورم ناقظنمعبلا لعقن اهب يبرر
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 نطعب ىنراحولو لمل اضعٌرياَه اننا لاضمدلا تااحتو نامه عا صاذاؤمل
 اماوةيإوسلا ناك عاج يلع لوع ةياور ل عازهوراملا م١ ماض عل ض جد هئاضصعا
 ١ ةريبو هشييب نارإاررسيو هشباد ب للا هنع لزنب ياارب ناسك داراو و ءايالف نان ضاقو رمالا ست رانخلا مع

 7ك ل و ْ هرْمل 0 3 صقل طصوزلا]م < برقلاب ةرس وا ةنهين 9 نبك رتد!سيلدازعا «ديفاعد سال طلعو“ 7 م1 اقتل بئخ#ثو ةرتسال ناكألا "د 2

 هزحاوم لس كرري نيب تاما زا ماسلاو ةالصلا يلع نعيورامل الا ظلغ راد ايلف
 نم زولايرسسب اوان ١ نيج اهل رحاو رح ةراسلا زرقذ و كبر نيدبرب ص دإ رمد لئزحبا

 .. 16 جم

 متءلال الولحةرنسلا مون جلصرمورالا باكو ودلباح ميال ملئ سل طلو طربا وصلا ْء
 : قبلي كرا اعزم اهؤنت .١ تحيرطلا درمورلا مزعنا ا د | عيل رح باكر راس »+ كانا اسال ؤيسر د 5: تطاندل ]ص جالوهو رز دوصفلا نال مضوال] يو
 لصف رسابعلا_ عمو يباب ى نحو سو ءيلع اند ددإ لص ددلا وسر انتا لاف سب نيلضعلا رح يوورامل قيطعلا ور درلا مدحرنع ةرتسلا كرتزاجوموماملا هراس نع الو تؤلب 3
 4 * كلر للاب انه مرد نيب ناصإب لك وهراحو ةرتس درب يابرسل ارجذ

 هراتيلا ىذ مرهت اذا زاح": هداشساواوسلابوررلاو ١"
 يرش هنيبيرورلارضهو تناول ةرتس نك ذل ءراشسالا وأ وسملاب دولا يزيل نازحي 4 هريكا ئوحيسرمالاب نزلا ١ ١ هتسلا ريو هييرسوأ ٠
 مورا رج جلال هانز نايل كا
 : ع لحم 01

 : ةللاممتاعكرثالث م امالا ىرأ بحاورت : تاعكرْياإلث م امالا ىرأ سحاورتولا
 ا 1 «يوس م اللا قارب .٠ هريخللا حلل ىفدنع

 ١ىكارب هروب انا اف دري... امفأرمتمولب م محار ١ د
 هلوفو ملم نرظ ,نعاؤن هدا ومر تيسحلابانيعي ماسالا ىرأ وهو رتولا نكرم جاو رق
 .فوزظإل اذ نع لوفد تاع ثالثوه ىف ن وز خادم رز در ترو ربحت ا عكر شال
 هزم ملس تاعكر ثالث وهوا نردد حر تلمح لن مل وزتولا ناو مالم قاعنم
 مرش ىو نهزحا قال السبا تامكرثالثرتولا ىلصب نأك ماللاو ةالصلا يلعن ىورأمل
 ,عباوج دزوخيئرارلا يول لاف ورتولا ى يمكرا قوسين نيرون ؛رتشازوجالرتلا
 الهألو فعرزد ماما ىرتدا لم نهر رت ومهو عرذح مالم مخي ل ماما نالرتولا ين
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 ىفع ماسالا لس اذالْشد يرئملا مروع مب + ناو مامالا عرىلع ازا ارنوالا زوكب
 ' ادشالا ريوجبال داشمرالا حاصل اقوةرحاو ماو يريشملا ماقرت ولا نيّدكرلا سار

 قبل جا ومرسل بوجرلا داع ناب بيج اوننتملاب ضرتشلل ارا مالانبا كا ءاحاب
 أمل ةبوسو املا رتولا م معلر لك ترقي يأ ىو فايب ناتسا للاب لوقو
 مملدالا :ئكرلا قازفي ناك اللاو ةالصلا عما ع اكد هدياوكر شي اع نعوور

 ةشلاشلا ىو نووداملا أير ايلقم ةيباشلا قدلحالا كليروسا عسو بائكلا ريَخائمرتولا

 .قلاثلا ةحلرإإعوكرلبق ندي مفرب يا أفإر نوكي م لوقو تنث ءوعلاو رحل هداوه د
 ثا بري مهو ةيغيكو تاولصلا رولا رق تونعلا تبي ل ورتولا 3ىامد تنفو اريك
نعم تولاو عباصالارثن عم ميل ذا عمم اهءاباب اع نإ ملا فلا نطاس قدس

 ها

 كريو ككيعنتس انا ميللا لوي ثاوه مناسب توئولااعد ميلوف ىف ةفانمالا و اسرلا

 الو كركشس هإكريمل كيلع ؤننو كيلعكقبنو كلب نملؤيو كيلا بوتشو كرفنعتشو
 رفح جس كيلاور مسن وضد كل و لبعد كايا ميللا ك ]رب نم دازنن و ملح و ك زلت

 يورر نحال ئجم :اىللرمكت نطمرانكلاب ربا ل انعنا كبازعوتنكو كزوحر جرن

 طيغؤ هريحار رج تاو مجاو زفعا برم كيلا بون ومرللا ك فتش تنقئاب لع

 .« و (ايفلالا دوحال ءايمصلاف ءركرلا ثءركرتف تول إش ولو نو تنقيبرتولا نصب

 قا كشمولو َتالصرسفتا) تننهوداعولو بجاولا ءارإإ ضر! ضارب نال تنقيب

 هرب هاوس قد هوقو عالوالأو لكلا 'ق سنت الضو رعقي غ تونفن يدا مدعي
 لزن اذاو ياهلا ىو قابس اك معلا ىف تندتب ندع نأذ (قكوسا ت2 قتاشلا لوق نعزرازبحا

 لامحاو يروثلا لوهوهو يدلل ةةكمصؤ ماسالا تن كلزان للافن هيلابذايعلاونيإلأ

 ١ اهكةنوجملاو وجرسولزاوبا ليعتتإف تبرد ل هارورخلاو

 نرش ف تنقال تع >... نول عيلدجت تناقل 7
 ٠ ٠ تدي ناحروقب ]شو تكنسو اىئاقزتسإم 3

 ءوكرل نقل تقي ودأش مامأب كرروا اؤا ن2 نا هللا لصاحو لوععم ساعت اون
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 مريت تونملاو ليصم مال هعبتب ف سو) ىلإ ١ لقي فشسحمإ !نيولزهورلا 3 ةريفنام انا قلل متبل يازإلا ى تنال لزفو نيقيب تباثرتولا توقنال توسل هازذ عشرا
 يداهم موتا ععشلا وزن امال! مكرول رانلا ارا وق مح هرج كنج اح اولا واتا اير دو تاعاشدلت قريب, نار توتلانسكإنا اين 3 دنس انالئرفغابر لومي م نسير نولي د 4 موو مالا درج لظننم دعت مهرس ىنوسلا نال -نلا لل اًفِضْحدعَعي قو هععم تف مالا رس نإ تسوى اقسام علسبال ثيح ةزانمل اصلا اكوا راصفهوسلل ؛ 1 رسام وشه: مالو رادع ارونرت وا ىتوقلاو :نيريعلا تا يكك نم
 8 لود و ب خم لحل د ات 3 3 0 هيفا ةرهرف ملل انام ىلع تلا دوددسمي زعباتلل كر |رن نال سدأناو
 0 م 17 تامينات 7 3
 "يرن | محارم راص ل روبل ثيجزو 3م ةسيرق هر ديم هدسرب> لكان و 2 م
 مريع نمام مالسلاو ةالصلا مل يورام زعطرجد وب راد 0 خلد رهظلاربق عبرا انو أنولا رجب نانصكرورهظلا لود ناتمكرد بر "دج ذاكر فاخر
 ليازيمكموأثملا رجح ربزلل وجد نيدكرزا رعب كرب »هللا جا عبرا يرمزتلا از نيو اتيب لد 5 الا رضيع رات حار رةرئعيتش مويلل نصب
 قلالاَو مع هدلاوعرةريرهدلا لصغبالا عبرت ىلا عيل عكر لسو هيلعاتدإ ١ نأكلاق مارس اخ هدباوعر سأب نأ سعئىزرر 0 ةارعلا' ةالص
 قوافل لاقوس ءاوزامج رالف 0 ا :طعلاقسا ام
 املا راس نا رعب ةدسسال ةالاصركو كرب ليعإلا اح مال ئاي ماوهصل اذ اةحاص |/نناد نانا ,.ارهك قدا مح نغملاري نان ناهملا لس اجرام ترانا بريل رمل ؤلاو اشملا رجب ىلا ةرهطلا هجن ىلا ميغا 2
 اره وضل عجادأب , لا مرحبا ناف امزبقو وارتلا الزنا قاهراراشملاق دع ارضا د1 ذل لغتشي لباهرعب ةوعتلال وركب ةنس ! ءالص]كو طصلا مج اومولابقتسا خنوكي ناالا مولا[ اشم ناو ن وردا
 عيدالاوريظطلا ]يف جيدالا :مرالا ةرمملا ف ملسو لع اعد هسا لجوبا ىلإ 0 ةادمس نولي له تتولازع الا ٍضْ ارد ولا مناط انم قمل فو
 جالا افي ا شملان صعلا لش ويرالا دردنو 00 درعا ندير يشل ص خملو يزال ازؤنو تقول دا للم بحل عورشلا صعد قو لوو دق يلا 1 ذا دما م [اقاذ ارا/ليضووعسلا لمفايتاناسل راهرود ل



 أ 0006 ل 1 0

 )ا اليل نائل نك كابذاةصاوإإاسم :٠ 2 هركباليل تاثلالعازإ ..هركس ذا ةرحاوالسمم 22,
 00 * ار لضفا مرا سؤ عابر .لفتشلا اكل نواب

 ا انك هاعسسال ليقوصرلا هركدأك وسلا لعل عا بارعلا ةكرحو ءأبلا تاعي ناثلا
 ْ ْ : ااهن م اول تاعكر عي العاغلا ةدايز ركب زنا هرصاح .رراتخالا لاح

 أ دا يعامل مص ةنسلا + تورز ةولسن تامل, نأ لعؤلا فاشل زينا
 َ لصو ماما دركنال ةدابزلانا صالاو طوسلل كو وابل لاذ أت ائوا انس دااعبرا

 ٠ ١ لضفالو نينه ىلع ةرحاو َّيِلس يللا ق رسب لرارخو ثسوب ولا لاو ضداوهو ةدارلا
 فدوروتمايلا قزضفالا اهرنعو عبرا عبرا ىا عارم رازلاو ايلا لصي نا ميج ارث

0 
 د

 ظ

 مالسلاو ةالصلا بلع درع نبا ص يورام قم امه لصفالا فم اشملا راعو ءاسرماهيلا
 عمي سايل صب نأك مالسلاو ةالصلا يلع منع يورامارطلو ىتثم وتمر امرا ويلا ةااصإلاذ

 ظ

 ا ماو زي موطو ريو سد علامات أىبرءإ اصب ممن ير وط ويس نعلأسسال تاعلر |

 ْ كيراو م شمزنلا نولس مهم مورا مالو مل نينيب]صقيالو تاعكروبرا يملا مي نأك ظ

 3 هب ىررىسلا نوت سي سط ملضن

 الذ ىلا كرحا لخداذا مالسلاو ةالصلا لع لوعلرعتي ناؤذ نانعكرم هو ريما ينسوا
 ظ

 ا هيا ا نينو لو خرلك
 َ 2 نولملا فزحد اذا يرجلا قحىدوب م ماذ ماسو لعاب هببالص

 ١ 0 ٠ 0 بعز نصولدارعاضو ..برتاعش بدال علا ىو 3 ظ

 ١ * 0 لكلا قيالفينارتولاو ٠ لتلا ضركو هع نانش 1

 ||| همر ياس تور ىرإلا ةريعلا شر ضدارعاصخ تاعكر عبرا صل اسي نامكسوا 07 ١
 ١ ,' شام يزيو تاعكر جبرا ضلال صب ناكراسو يلع قب وصولا انا انما:
 1 : 2 برجا نمأم ماللاوؤإإ بلع هلومل وصول لود تيعكر يصب نااضيا برو

 || رثوهلوفد دلل تجوال ايملاع مهجو و بلقب ]بتي :سيتعكرلصنو وضول نمت

 ا تالئزننلا ام ارتولاوفملا ت امكر عج ةةارزلا نصمت ىا قدام لمح لا لئعتا

 | ْ .بسوبال ازلو ةءارتئص هر لرش اثنا مص ماشعلاو ةاجرطع اصمم مشرك
 ا تول 0 3 3 . 11 8

 1| العاب طايتح هلوزن ولاماوانبا مما نهر ورش عن اتمكر ا ىوالا ةغيؤلا ظ
 ا نرينيعتمر ع سوكر لة «اًولا اناذ فصلا نالعازهو مس والغ ضو اخ ظ

 ثيديلو لأى تجاو ه تراسف طقم ةرحأ و أزف والخلا ىف لل ملول ئحنصف نم ٍ

 ماراسناويلادومج لع بجيو تالص تاس سرح ذ وامين تح |



0 

1 
 ِ ربا

 رد 1 ٠ م

 كين اسؤيراف  عدالاضفتاب وتعب ىدأ | نك

 3 مسح مانطمالا مزلباعش ورسل اي ]ننلاو كلذرعت نا
 ١ دلما رعا لا منو. لءامشيحو نال نت... 1 ئضقي تحلو الا مشو 0 اأن يلع ني
 5 لتيارهزتم ررك“ لطم مامالا ىرل ةاق ل
 دول و رابملو هريض ديد و ازهيإذم دم وعل جوهر لونك سلس فو رادالا دسفل ]ب يزل لطننإ ثيح تم ةاحاد دكر قارن تال اكن دل حر ةفينح ل لع ير لام نحل 5 ىل لولا لشملا ىةيلكلاب ةدازؤلا كزن اذاوجي ل انام ثيحو دلودو هواضق همزلف نياشلادساو مرق لوالاذال طخ ناشلا نشل متي ما هرسفاو ةنلاشلالا ْ « هاو رسشب [نأو لك ةرحرلع وسلا نسل نا نشل يلو هر ا ال طفق شقي لوالا مشل ارهضاولفنلا متاعلا راو هر ازاذ قاشلإ متل قجولملا اداب قاشلاك بأ يضفي لوال تلا ةداطنا قول: قد ز] نمتنلاب لود هذاشت لع توكيل دضتناذاد اهالص اركز مهظلاؤص [ا توباك عشازامديلع جلو ي محن ناي ش عرش الطن الا لآن هنلا جم ىداشلا الخأضتملا يلعن اك رسفاولخ بوعلاو أ مولطلاوالاورلا دنسولو هيف ىرشسلاب لئنلا مزلن يا
 نركف ةدحاو رعار ى ةالرقلا كين اذا يدر حراسع يزل تالطس كلل ]نب ذيل يعكر :دازقلا كن اا ةغينحي جارت يقل نالطم مدل ى هال امرشميا 3 امال ءاذالا دسفنإب ٠ . الاطبا ا بوغجي كل نس 000 7 كطس ننتقل | هاذا ةحار تمكنت 3. :همنمتم اكن د لووؤعاقالا

 لاب م ياروملا ى ادالا دسفي لب نص عرحلاو ىوا عنشم نعل, قامت هوس ةءرغل كري "4 تسيبوارضاس لاح النيون لوفد انت ادالا دس جدي
 مروكرلا لومال الع عرجتبلا مذ ات اسيهو تاتروصلا قلاش منشلا قوووشلا عصبت
 لودلا معن وا ئاشلا صحد ولولا عفشملا ضع قام | امرلالعنلا را كزن نا
 لولا ميجتوا يلاشلاو لودلا ميمحْ وا لولا عينحد فاشل لمح وا يناثلا ويحد
 0 0 0 مس هو ايعيؤترلا ىاشسارهو ططخاوانلا ضو نبا انقل هاما ذم

 « ١ لس نااذو ناثلا منش عم يلا وليم رقد +
 03 رشي مامالا ىرل اهواضتف سب دالاذ طعنوا لك ا

 ١» 0 جمجب او لباسم جراد مدالا صفت بوقعل ىرئازك
 .د لف ىامكوت اوس كاشلا ممشلا ارت لو الا منش ةعكرىرحا ى ةوازلا كراذاأ ه1 0 تيارت كسا تيم نك » 2 لسسزال سيل تينت قامو دحر بريعتش قلرتلاد
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 [ورسل يصف نيرولا تيوب ءادالارسف لودالا مشل كرام مال تاحكر عدرا شمل
 (امالارلع لع حب مالااضن مها .١لذأضيارسف هضعدوا فاشلإ كلا كايا ثحداطيا ناتلاذ

 اس مدرا 5 نسوب ىلإ دنعتاعكز عير ذقن ازوعي بوقجي كرا ازك1 2 لق عرزفتامع
 لمعت و نيمئشلا شهار 1 دلزن يو تييعفشلا ىةءاَولأ كرنوا كربلا فرحت
 0 و توداي علو لارِمعد قو فاتن صعب و لوالا عجاف فاشلإ ص عدد لوالا
 أضئرل ى ةلرميل ىأ ليز ملأرسيل لوقو نيتحكر يا تين الإ ما ىث ىععن ىا م سي ستؤب
 تي :نينحوارنعاتت و نيكل قيد كوعج ل ادوجوم نيش ميد

 فسر ىبإ لوورع هنراو: نيح ىلإ لول لع تسال م تابوت ههاامبح)
 5000 ميج ياركلاى نيتهإ/ىعَن لخرنع يارزحكرل نآأ لوقو
 .:ا'فباس عروزلا لوصالا ثزمات فدابرهاظئللذو
 طقكزيلو ى قاىنراوا م 1
 5 ل ىورمارو ٠ ليكم 0 الما 0 دم
 شذ لا يول 0 اوزاح بد ناورملل :
 نوت طمو كمكر اكول ييعشلا ني دعي مدلننلا 70 الس داوعل

 11 مار ضولا طعاس أ مقت ىلودل هلا ةلكللا ا

 صقل و مضوم ك هه و ممل جراخأ موم ابكإ,ل فس نا لزاجيلاإل يورك
 4 ول اوزصااولا نالت اره د ةلشلارعلا الص نأكن او كلذز اخ يالا
 ؛لفاوم تاورلا نئسلا اماو ةزابحل ة الصور وزنملاد
 نال ميتلالعةمل لذ عم هلفانلانوعاصيا ايعافو 1

 ١ ايلا هد وخد اوهركو :ارمسا نافامازا اه
 تااماوارماق صو 0 أ يال ترد حارا مد ازوكيا

 هركب الند 00 اطال نيستا نافيا 5 هيش رش
 0 د 0 ايزشلاو 3

 5 0 د مصباعرنب نكي مو د
 بكار عت 0 2 -- اهكارآت ا عشانا نب

 بخئأىم ابك اديدون لوالا دال ماتم كرا نامل
 أي الأب هادا نوجمالف دويعجلاو ءوكرلل ة ةحوم ئزولا ترقنعلا فاشل كو لع

 ١ يلطإل نعبدا رس اليف عواتلا س
 تد انما هلاحرلا نش تما الب زعلر نورببع
 مكروب رارودسانلا حارتسالا«تيدم ةسلخل مالصالا 0
 ترام العن ار عامل اول ١ اا. ؤرت تاعكر ازد تيس اب

 امماهالاو رعيسلا اخ دولو 4و اًردلا يامل لا د ارا محل وأ
 لوو مدانلا ضمعب ق/امالا كرداول د مردارملا ىميأت عالوااثسعلا لصد مو املا



 م (امالا «أقوأشملا ةنس لع: ناك اذا انفو ةينقلا قانأ رازملاوضمَقب مرتولا مم

 مرت ووهاؤاذ عوازل © مان ل لع ء فرنش اول و زج دزتلا ضضقبو نسل مرتقب ميازتلا
 ار نور 4 يارالا يا فورحم ايسر خ ال رعكر تورت مو فو دعلرمل مف و رعم
 9 ن ودنا ناوصر "بأ صلا ماعاي# 7 نس ىيجت فاو لاجرلل نش

 ةيلهوتلاو تارملل نعاتنأك نابل دودرملانص هرتمامركس مرعب نمو
 ثاعرعرب يملا اما سلع طظاولا كرت قريذحلا ثيع :وابرباقا مالسلاهةالملا
 1 ًءسائهت الصب ضدرجلا 'تاهزاص مللاو 0مم امك ماك
 ' مسا ١ عيل جلف ةشلاشلا رايللا اومّح سانا مل ةلباولا "م

 وفعلا عي 1 م وحنب ا 00 الح لسو ملع
 ل ”اذلا دابا ل لتس صولا

 ”لاطج نعوو ل :ةلضملل كرأت تلتهم: ضحللا انساك لدا علا د نس تاجات كرو لس و
 توقرفتم ار وا سانلابانائروحملا ىلا ناصيرى هايل بالعمل نيرععم 0
 ةييعتسعز ىرا فارخل اف طعرلا الصب .لصيه ]جرا ىلصيو هسفنب لجرلا لج
 ماا تادامبشلل ( قو بعل نب ىلع مىعمش مَعَ ءلثمأ ناولرحأو ىراقإع
 2 اديشن م هتبب قلحرلا يضحرش انلا :ةايم شنق رولا عاملا

 ىمعاولل ها يضف نود عايل ضخ عد قتيأضْعلا فرحا احرذ تبسلا ىدعامعب

 م كرجل ا يبنتم نلت هك وزنا نهود 0-6 0
 8 0 3 - هرم ام 00 0

 1 0 دموتلاوسكا 3

 ملظ 055

 5000 ةججوز ا
 0 3 ادا ناد تو :الجأ ىدناكت تاو ثالك

 هدذأ دال نا كمال بس وزق موس توي لإ ىزلا اطدلملاا ناعم
 700 ا مام تارا "عمل 1 0 ١

 0 ياشاذ 1 تاعكر مرا صو :ئخشب نيتعكر
 لك ىلع اال هرجا ادريس اهلك ملك يزل لصد و تيا نع هذررج عاملا
 5 !ايرايلا قش لدعم ةالصلا لخادق مالزكلا نعمب نما حمال نيبنعكر
 تالت موارللا مجاصولو شا مال ناوحلاب ىلوا ناك همعرؤلا مارتسا و فما
 م مالعأاج مرحا و ىلا نعبر علب تدأشلا شرعفب اورةرحاو ىِلَس
 لاو بولاوهو ضؤولا قىزاح دالزاحاهرزحأ فالارعقت ثالثا ايقنت

 ةثل الا قايهاس ناكناذ رتحورثصرزغ للعلا ىنلاشلا ف ةلوعلا نال الاشو

 عرلا اقل ناتدك/ زلب رماح 0 و نوظمى جرش هنال فن ضو رمزلبال

0 



 لما نجير ميار قنا مكانس يل ال مح اولد ىزع هدايا وروما ىلع
 لنعأ| و مولا وسكن مامالا كرتبال دررلا ةليل اذ امرابحلا ربك تيرشملاو عباس
 ة اجرت ىلا طصيال ا نا نيرسا لوهيحل انبي صنالو لوقو مورا جل ةسيال ايرزدانامو
 هب ىرٌشاذ ناضمر جراخز انآ سال صو ئحدصتعلا ]بيلعب دالاو ناضمر جداخ
 ىلع نام اا هركبائا ةحاجلاب عوطتملا نابل سن نعو تاعوطنلاو نسلارباسك رك
 تلج ا ةثالئىرشاول د لذراحاوب ناشاوأ رحاونرحاو يزن ذاولاهأ ٍقاسلا سا
 تاصم, مايشالا :ءاك وطن لصناد ا ىانك ا قاننا هركرحو» عبرا كشاولو ُّش
 لو لمد م نولعملا :ارتقاةحال هب سابإل رمعمف وارنلا كصوو ىو
 رهضع لأي زيبا شقإلا يرمز ينف لدا رمل حذو :ما ريل كردأال ةيوتكم صر
 الهبل ذاولا باب مخول تضفا هتيبب دارودالإ ]مدد نصما ناطر د عامل
 اثاميفو :كرابم ةلا جوجو اتش اهدردارقف ويلا ةالصاما ىرصازا لاق عيدا
 مهعملا هن هدد ية عب سا ربعو اربع اد يابعلا |هاور و دريك عكاضو ملط
 :هعجإا نب نيباربحو ماجي ىسسولإ اه اورو مسيو لعام هدا زيد هدلا لوس نع
 ماكس ادور كر نانرسراتنلا و نيني اورب بيعرنلا ف ديوتعر نب يجو عداجو
 معامل! اززبأع قرير نع رسح 3 هينأدوسساالا هلا! 5 ةسريلو هسا نأ ع لوب مرحاال

 الث يسنو عكرب مرر م تارورتسح حامل ودرمللد دنا نأ لوم مى دم عروس مرا 1 : 1 0 ١
 رابيلل كلل اثير عريح نم هدد ومس لوريدورسإر معرب ع تارمرشع هاد ةندا ناك لون
 هرخ !لاويدا ناس لوي أن الث عسو رعسو لكي م تار شمس عرخاىلا ههأ ناحل وشنو
 ايات رعسورلي مطار تع هز[ هدا ناكل لعب 2ربكي 3 ساد عخدب م تاركرشع
 ليو الم ةيبانلا طم موب م تاورمع محال هدا نابع لوب اناث عسنو
 >ل/و ةرعتيعبس وا سح وكر لا خلص انكه نيترعقبو ةرحاو لس ت دوبزا
 ليك عصيان لاصال حرب جاتحا نادل لاب طغج ناررتي اذ عباصألاب لعب
 >:اهروعاٌْسرحو ابرعرق كب وتد كاددلإ خال تيرم ا تركذ راه واؤيل سس ,يلمت تامكر برا شي دملالهلوا قاعد هيو ناي ة وأ يف وراري لو
 لكوكو الت نا تحطتسا ناد كاما كلترل 5 مومك كب نند ح تحزحد أ سال وأهرس
 الاو وار هنسللا عشئولات رح ةنسبكذالا وري ركف الاد حجة والأو غرو مول
 : م ةرصحاو ةرمايسرلا امم كلر عز نيد
 3 ١ 0 انشا ال ميلا 2

 اقلك مهنا اييتسكو نسيكبرسشسلا توسل لاَضي واوسل ىلإ سلا فت وه نومك
 * فض هيد لمتنا دوجالا ناالارفلا نيسكأضيا لاّيد و فلاعتنالو كركي
 : )إن نل الثمر وكر سانا, 0للسصباض رعجءاما 22

 ١ رهظ الا لاذو رنعنيذ نهب 5 ارفالوطم * 
 طسوتلاب بت از بسس  ىلحت كلاوعرباهرجبو 2

 مها
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 سس د  به”-_-(-”_ يب بييبييبييسسشس 00

 0 م م يمس
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 نسوا يحج ب <

 4 نمل نما كو دروأ وا لع لالا فان ارك 5

 ناذاالب] نسلا ةيجلع نينعكرس 0 يزلا امال ىاصبيا
 كلان هددا عروش اثنلا لس وه أك تيبعوكرب ال دحاو ءوكرب هكربو ةيطحا/و ماقالو
 هنلام رج | هرتعو 'يبْئح فارع تينمكرلا ىىاىمييا هرعت م اههرمجالوةرارفلا لوطب

 ضخم نوال اجوائاق ةلبملا ل تتسم رشلا فن وحوعرباه رهو امهر هج ات
 انتو ةربححم لف اسد نار بحس رامالكل نا ةفينحيإل نع يورد ىرارناولص نعمل اما
 نيعلرأ بيو ىىارقلا قونحرنع ةالصلا لم ىدإذ نوصي ج ماكر فلا نس زذم
 . ملا هلا :لطلا ى ازكر_قلبولا لاق ىل الملا نعل ةنأك مولاه نردصي فوسنلل الا نأ جإ

 راطمالاو الث ادام ىصلاو بلاوكاراششناو قعاوصلاو لزالزلاو هيرشلا 4داورالاب

 ةعللز 0 ف الا مكلذ وخد ىرحلا مبلاخلا نوالو ضإو الأ موت ةرئانلا

 3 افسشسال اب ب ل ملول تامالا

 ٠ تا يزوعت د ءامتلاو دانعتشنلا ملل ١ اود ١

 الراح النصب ندواول واج ير دايس ن ايدك
 خرا اج ”ييج ادراك تلاو متم اع سيلا انيهو ٠
 هنا عراوزشتسا سلا: بطخالو ريذ :ءأجالر انشتس وراح :ديمحيلا سات ستساإ
 سلا سو ثيفلا لاس الاس امج ثيحار اريده يلع ءاىتلا ]سر مارانغع نأك

 هيلع مْنلاو نرحرلا لارسال هنالرموضلل مرلا منيدزاحمدائاواص نافذ اعرلا شع

 ميلاد موزللب يزل سؤال اتكديدا ميج لاو وف أثّلاو كلام لانو بارعلاو ٌمنعللا

 فرب اخت هدداو تزرلالطل اًمستسالا نال مرحد ميرال مرمر لها نكمالو

 ”ادرللّملاو لو ةستفلا م خت شبع ةرحو اوحزح نااميرو فاخلاو مولا
 ةتمحو موقلا ثور مامال بسريخْلادو هداج, مامالاا لو موعلايلقمال ىازإلا

 لحب نا ةبجلاك نأك نا ؤه العا هزْمساو هزمسا هالعا ]حج نإ اجيره ناك نا هلق
 نايصلاو موينسلا احب أتتسم مايا ةثم الث سانلا عيد ثك١ /الاورسبلا نمئالا

 كا نورصس وةأشسم نيسأت :سعش اح و[ ع قلت انف ةيوهتملا و

 . هءتبصرإولا كلايواس باب ميك
 ذ رعت ما رجنو ٠ .عسسشس ناك فو دوم
 ١ محو نازك ىو زئكولاف_ دج ماذا اناهفزتقا م

 0 35 :أهن روس نأ كلان نيالا اذ . رد روع :

 3 + انالُي_ليصنكي ناو اهلا ىحارلك د
 5 ذانبرهرصعلا نلصالا الفنن فرْضاءارنا

 ناو مكاعا'ولطتالو ا هلل ماحرمدعالب ةدايملا نمت بالا دحذإ صال
 ثياأحالا قدك غلا هنو صاو اب نعال ةالصن دز وهف لالا لاكاللضقملا

5-0 

 فش نمار عم اؤا ضل كلت ز احال ةالصلاٍض قد درعا زج فيلا

 صو



 مك]اديقي مناك ماهلاب ىزشاو مضوف ءراشلا وأ مطقكمامألا عرشداب قاف تقول ضو
 رهو زر لاباهريف ناازكو اياكثوا اش الثوا ايعابرنصولا نام اوس ةرمعلابموالا
 يب ةردهسلاب ىلوالا كرا ريم م راما اش الث وا اش ناك اوس عأبولا
 زتالصوت ىزحا زج ليصو دب مول دنالف عابر ع3 ةرجلاباهريق نااماو لكل
 لح ال هتتقيقحو رولا نرش ورحل محرئكلل و وشل ناهزنكا رجوبو ئانغلا ف
 معطي ماب برب ةيعادو وجب هيرالا تازج ياامدريج نادلاوك لوقو نيربتسازكةضقنلا
 ريصتد 'برعطقبو ىرحا :ىلزابربلا مضاركك و أبرلا كوالا :ىكرلل دج !ذلأ ضيا ةالصلا
 يأ م ل نكي ناودلد يع ارتقالاب عايل ضف زر وعد افاد تيكر
 نام مال معيارا روكا يلا ميا ةيعاب لا ما ةالصل تنتأذ ناعكر تالي لص ةيعابرلاذ

 محلا نراصالا لفن مامالإب كلذ رج ىزتضا مساك ضمنا )مخاض ]كلا محرتكالا وكلا ىرا
 مطتفلا هييكو مزهت اكمل رعبزننلا زهارلل راضيا لونج افاث انما يا نره
 ى ىلص نأبزحا ضومىةالصلا بمتاول هامات توت دماسب م ةرمتلا لل دوعب نازبف
 لمان نانودات مططحال حارس تينا ذرب“ 3 امواروهبلا فن هاف تيبلا
 سارع طقن ]ف كامو توا ملا م دل ف سبل 9-

 صحلا مااواجاالإ ١ ازكوأنركذام ميج ريظل ا اشثمحلا عحواجدرا أر لو نيتمكرلا
 1 3 2 وعما نكمل
 ادالا ]بت مرسلا لخارل ايتلارجب م جول وهركو 3

 . مالم الش زا” عاج + .. ١. اتت بتناك فرللا

 اركرسلا باحاذاوأشلاوا...ارهلغلا ىلصنولي ىزلا الو
 مهالا تملا لوطي رك مصاقالا ىرل حوزخ نك

 5 عرف هيكرسل تيذاناو 2 2ع .ضضح سره ىوسؤو رع
 رةعاجج ب مانقن لجيلال كلذ قدراولا يرلإ طصينإ]ف ناذالا دصن نجما: 7جرجيا هركب نإ
 .فقردامتوا معاج هيغل قوس باغلذاوا هيقان ذم وحار“ مايانكي نأب ىرحا

 صحلاو غلا رود[ منلاوقارلا باج هنال م جدول هركال بزعم او
 2: ٠ هورثم ثالّدس اهلا ازاوو
 . ل را واو < 0 3

 3 ًاصالصو تيكر شنو امه اداازإرغلا مدخلا 1
 اير لضفلاك :سزه قزاحزا .. -ىلصد زعكر م كرري

 غر ألا لع ىرزدبوا كزيبلعاذ منرلا لخ فرش وصومو اول وصوم لأ منظ نمو قف نم



 اذا ةعابجلا خلا كريديال لا نط نمرغلا صدى ءامالا مم كتقدورفتلأ ةدس كتب ىلا

 تاك ناو ةنسلا تاون عرلفعا تعاجلا باؤتنال 2 نسا كزيباناو نا واد اب لهسا

 لضفمر رحا توك مال لا اسماك ماهالا م ىلا خةرحاو زعكر كرموا ةنلصر

 ماللاو ءالملا هيلع هإوذل يا كلذو ةعايملاضفونلا
 كرب نالبف أهم فاي نا مكمان اَث نغسلا ٍةيضداماواكرداومْدر فلا حةمك/روا نم

 ايل 5 فنوولا َقِمرَس اب, ل مامالا
 5 ٠ جابنلا هرثذرإلا نس فال معم ءرش
 8 ماكر عندو ال11 يوت لادم تيس الا ب
 ا مدو هل اعس © _مّوم نمولا عم تتناهاذاالا اٍرضْمالرغلا تس تنأفاؤائعب

 نملك جاوا اضلاساضنخ قتال نا نسا ساشلا كالعاحووا جءارلل عم
 مىلط] جؤشال و :جاشلا ىالتخا دشن لعب ايياماو لاول |كباضم ءظورو
 : لبزلا )03 ديعد]نستلا هاركل اج الأب ىرشلا

 : كر ديي»/وا كربون مخ نأ. كزتت اعرتفرمهظلا ةنسو
 3 اهالص ثذا هعنشإد ْح أهاضت ءرجو ىلتقيو 8

 دجنو معو انكتب 2 كريربال هذا ندظنأكوا كرير زدا نظن امواوس هلملا ةنس كبي ماا

 عنشرولأ سيت ثسوي يارتعو واجن تيثللا تيّيعكرلا]تق امم شسجأ يضع كلذ
 3 تفنومؤلل أىداتواةلاصا . نعتدسلد نيرشرعو 0.
 حااصا نا واوس ملل بفسال يطلا ]3 جدال هولا ناو لا ةنس ييالعائلل بلاد معد

 الزل ةنسو جاوب صك انثلا نالاعتالو لح ولصإ مهي لذ نمؤلل أ تدوأ

 ةالصلا يلع ما ىوراعُبب سل موأ يضم تدوالاهلمم تاذائاريظلاة نس و نميز
 براجنو لص هاور خلا لن نيعكرلا لع هنم ةريواجي شس []فازللا نطو لخ تكي م ءالسلاو
 لا (نبإل نأك مالسلاو ةالصلا يلع هنا اضياانننع ىراخلا ىورمو ايزنع ان دا ضرس شيلا ع ئعو

 مك ىرطلا صم نكب م هللا ئرعكركررا نمبإب ارهداضرعب نيش و رهظلا
 (وساوةالصلا لع لاق كروان عيل زحأ كرا نس نال اهلضف كرردا نوكي ال. نك نانو
 ىلسبال ىلحإ اه لعد معلا كرا لق مثلا بت ناس صعلا دعك كروان
 ثنا نال تجالأضيا ثالثلا كرواولو ثنجبال ثدلنلا كرري ملو ماسالا عمر يظل

 ,ءاهلل كريري ضلحو رخل كح دكر نال ثني هنااا رش ركوو لع نيك نصح

وورإت اهكأر ماها كرا نمو دضتلا ْف ولو ةالصلازحاّى مالا 7 را طع
 فق

 يدادقح ةىكرلاوكررا نس الاماوةالصلا هيلع أ ىنل ةحكرلا كروب مدسإر مالا عم تح

 عدل نأ 1 ها مامالا تكررا!ن! لاق نرخ نبا نعو معم عكر هند 1 اظوةالصلا

 7 لاق 2 :ىئكرا نال تاخ شح م نازح هسأر مد ناو دعكرلا تكمارقت قلما

 نال مامالا مزه ,وكرلا طخ قح فضي صول تالاكل اهل عو أاكردم يهب وم اشلاو
 مالصر وجار فز لاقو مص هيل مماما هكرياذ مامالا ]فرسه كوول دولنا هركذ عكر

23 



 دسأفرسائلالعانرلا نال ديلع ديس امازكق ترشعيال مالا لق مقااهذال موكرارعي مارا
 اف كراش كدحقوم هذبف «وكرلا مسا هيلع قاطني هال نك نجت كراشمل اورثلا نانلو
 ا”اكريداإف هساز مقر ولام الج هزبذ عفرو عم مكرانأب جالا تود لدالان طولا
 ف مامال هكرالد مامالا لح لمو ل رهزعو ةعباتملا ا ١ دش ةكراشلل رجؤت| ا
 هيرويا] هيه امالا هكرمال هوكإلا مدسارم مامالا مري نال شربعو قيمحللا سو دوويلا
 ىلوالا ىون نا ىمراحت ايات رج نإ نافذ هسارىرتعلل هدرد دوعأ'مأمالا لاطاولو
 ىفلتو خباتلل ناجرل مهنانملاو ةيداشلا نع ىو ناازكو لولا نخ نولي ةس ل نكت لوا
 جمدو ثزادأ رم مامالا مكوانس نأذ :يناشلا نع تناكرال مب اشلا ىؤن ناو بل انه تين
 ْ :اعيرسا مج ىلبزلا هركذ فر تالذح

2 
2 

25 
 لدي ل لو

 برجع وده بنل ضرتفي رستم ولاواالك مولاه
 )ضال تيئنزتلااءاف . .٠ لكلا كارل اهذعب تاما
 +4 تمس توفتوائضباذا تنوولا كاك ىسنب اذاالا

 ارك رد لذا برسنوا ةالصنع مان نس مرسلا و ةالصلا يلع لون صعد عمادرضعب تاوعلا نيب أسترا ةيفولاوةنيبانلا نينا بدر ناوتراوس ضوهرتولا ورسم صولا نيب بيتل نا عب
 وكل كاد نزف وم ةنتقولا ا يووم ناك ةحس تقولى د ديب غلا لعرحا لشنفولا عزت ىلخ مر ايترم ةينضولا تقول ةرئتلا تقووم نياهلا تاددناءلسلاوةالملايلع داد' رقف ماسلا مم صولا دعبل مول لعل ماري دوهؤلا ل ميلف مامالا عيوضدالا
 فكريا يب بنزل نوني يا لا ىنبازلالا لوفوةينت لا دورات انيق مويلا لقوم اداؤااركو ةينشولا ىدوب ع ضني ضووملا صحد تافاؤامعي حلا يصعب تناذ نا لوفد أضنعلا تيباوملا نيب بيزتلا لل دف ليص فو اراكاولص لاَ م بره نحن مت تزرللل موب تاولص هبا نعاْغُس مالملاو ةالصلا لعْنا يورامو

٠ 
 اذل

 و رن لوني اولأىس اؤاام غو هتيإللت ةوا الا تاقوالا عيبحُو دركذاملحرتولاو
 عم :نيانلاب نات اروعبال هنالافلو لا اماسس نالض كاف ازاو تول فأضاذاو
 تايولو ةيتفولا نزاجا سان ةيندو ل صوتهرجحوب مورئاتلا تقدايتقدو نايم
 جاشلا رك بهز قزاجل هزي ديلع نا ايسان ةرخألا .تنباغلا نه ثكاولناتياذ دلع
 لام تفلا 'مىابلا نولي ناوه نك 'اماودب طغسب بينرنلا ةيجب لهطنال

 اهزن و داو رلا نال مانه تي ائلا مزذول قرد حاول ارح :تبانللد باقل اب ةيسشولل تقولا تاو ةنيانلا كرار ةينتضولا تيوزت ركل سبل الد اسمان افلا و ةيتشولا مذ عسب
 الكل وصال ى نيب ايبح ةبومعملا نمرالا ىةالصلاكراضد تقولا ضرع تيبوفتو هو
 ناكماوم رد تائااهّق داش اها 2 يّ مال بش ولامرذو رعس تْدولا ينأ4اؤاام

 1 اوزلا نب طغسب ةيتنفولا و:ياضلا نهيب بيترتلا تذو نيند طغسب اكو ممل
 الذل مب مادارا عتب اذ كحك رسحالا يلج تقددرت الشعل تأذ

| 

| 

1 0 
1 

ْ 
ْ 



 ا بيرل هقس كن
 طق لانا خ20 ىلع د وعل

 : روعل ا

 نجمي هل رنم ريل لمص نمو تع كمل أ تيرطز جونؤب يلا مفي مناو

 © ةزيكاوح هلْ انرالذ ا تس تااونلا ة/يورصوهو تلاشلا ماو اهريغو رصالإلا
 اهن رثك عم جابيلاهشالاو مل نجوما مي كطرنلا ةياعرو راركتلاب ةرزتككادحوا
 طقس وريكلا تاوعلا تاك ث حر مزئتنا :.ملا دلل سلو ةيتلفولا تيونتلا ىوؤب رذ
 5 نا ليقوموا اين ططقست نإ حي ولا خا اهزجا هلا بنزل

 نضل نونا بيترتلا طوفتس قرشا يللا نع ةماعلا يضنا تياوملا نيب بتنا
 ربدعلا غن قدفةحأك تم تياوعلا نكي ناو ةدنس هلل دفملا تاقوالا نوكي نال نس

 نيئالصوا ةالصالا اهاضّمح هس تاولص كرتول ىتحمت الا لخدوعيال بيلنزنلا طقس مو

5 دوحجبال طفاسلا نال زاح ل حقابلا ازهر كا ذوه دةيتشولا 7
 ملعرنر سيلك 

 تاكناب ئيرهلاوميرقلا تاوعلا تعمحاولواسخخ دىعيالاليلق داعم تك 0
 كلت ىعقب ناس ايا قوا ىف تاولصلا ادابلختشاو عدن ماهنوؤرهش تاولص يلع

 كروب :ثيردلا هزيل رككذوعه و ىزحا ةااصايصو تسلا نود تاولص كن تباوعلا
 محول دنع فوقوماداسد نمل ترسم ير أذ ازكذ رتشت صو تباوهلا ةرثكأ مصل
 لاقد نمل طورطبسراسلا ]3 تيأئلا ىف ناوزكلا صاسوأس ىؤانا نكن 0

 ,مطوقفسف ]حلا نجزحاتس ملذلو ةزنكلا لك بننْزنلا طومس نا |ممل تاب وأسم تاسن

  بيئرنلا طوفسل :لع ةرثكلا نا لوله اهنذال ةزنكلا رجن تاولصلا هم اني نوكيآرا
 ناحتاولصلا مقأينمامل :لع نوكتانأ اح اكهو سداسلا ءاداب ةرثلكا ناصحرقو

 رّمتم أ 'زجاه راحا م ةدحاو لكن الامال أهداحا حةرحاولكل ةلعنوكرنا

 الخلا راو يد مدلكألو دوج ولا ثيح عاهل نصوه كلوقن انال ا ى>اولعم نول تنلف اميلع

 ةللصلا زاوح توبسو ةرثآكل ]قا سرحاوزمل اتباث نك زال زخاتم كلذ هزاودل ثيحبو

 نا ققوتب ثيح نأؤ يؤ بولا ص ل مرشلا ىو عع نيبلا يطئاهد انهو
 مل درم ىف اشصلا عمّتواعا مزلبو الفنت لتنا اشمعلا تفوؤ نول للا ص انا

 ل اذا ةداتملل و اشرت تينبالا والغنرهظلان يفيد ماسلا ناره لذ |رردلا عسناذ

 م اله هعالاو تس نكت لا _يا تييبث هيلا اوفا نا لسن راع نووا.يمو

 م وه اهرتعو ندعو مرن ولا بوحو لاوس رتولاو ضوولا تيب تنل صَو
 اعرنعال نع هلا ضرت وبل نا اركاذزوهلا وسماذاذ نفسملا و نصوؤلا نيب بينرالو

 ارك مونرمعو ا تييعحتلا ىلا اهياضف ف عاج ريك تاره رنتأف نمو
 الا قازأ والوا ميلي امواجالصو لوالا ىو ادار رهظلواوا المجر هظرخأ ىوش نا[ .يسالاو

 يشأ ضعي نام ةالص ةساف اذا ىداتتفلا فو نينباضمرم موصرتا نمو هلمو

 ولصرشن افلح رصالملا فو صيت تسوزتسلا ذا هلا لع سانلا فتب ثيعجال دانبب

 دولاب 0 وصول ع عباضيو نصمم .: معلا لاح عنك

 9 ان طوس أضعط تررك و سولو زاح غصلا 0 ايدلايإصو
3 

 دبل ىهسلا دوح هك ش_ بص .
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 ىبرسلا هس دوجعيا بيسلالا بيسللا شأنا وم
 مهي زك ةساو راهالك ١ رىلسنو نيبال رجا 0

 09 نول او هدا ماللا 1 ذكرتم و ناترج جوي“ 8
 ىمهد مرسلا دوخت بوحواما دحلو لَسوأ ندمالس دعب م السو ليد نائرجم“ بحكا
 ةمالس رجدربكي هنأ هتسفركاماو لوالا رجا دريس ل بشد صلاوهو نورك نسال ناور
 أ ات] نبي هدو جساوارحاس ريو تيتياورلا نالخإ ل عنيمءلملارهبوالوالا
 ومسلا درخ ةدعق ئأنرا رك ركز ومرملا دوج ةدحف شوا ةالصلا ةدعق فايا تاوعرلا هو مناسلاو نولصلا لعل لح ةرزصلا كلوعلتخادال اهشوأديس سي عروش عدلت"

 هالصلا رفد مالسأهزحا فةزعتلكي واطلالاق واب ةالصلا متح نال ةريخالا ةرععلا اهنال

 ىنعا ني قرعقالك ملا و ةالصلا لهو لمي د لعكس مولا لع
 | لعن ريشا تعلطؤ حرج لذا صلا 'ةالص قومسلا ملع نا ّ>اهلاص تثولا ناك || داام ريقه ويرملا دوحم'م هرئجرلا قوركذ وسلا دوج رعد قلا ةزعقلاو متالصلا ةرعتلا
 ويرسل يب طمني مالسلا نود لجواذل اشبلا منيا ملك وبرعلا دوج نع طقس لوالا مالسلا
 هناف لكن نال قو موعد نام كلذ هلخ قوه ودنا لاسول قحومرسلا دومحلعناك اذا القرب نكي | ىمرسلل ربع نا درب الوهو لس ازاالسمالا فقركذو ةيارغأ 7 ىإك
 /اقنم نإملا ةراشماوهو دا نموضدالو لكتب ل ناوءسسلا قرح ادالطوش رقد رسما دوه دمع
 اذهرمد اضياركت و رهد رسما مج[ نايثناووءرسلا دوحجب ىلابال افلا ربدتساو هز ع
 زماشسلان مو لاق مو هلبفلا نعنيرعا دوس ناوويعلا م عزي دمتي نالف امقايزا
 كيو ٌمحاووهلب نكرب تيبلويسسلا ةدبج نال دتالصرسقن الو أم ادال طش ةالصلا ةيرح ؛اقدو تاشبلالغةالصلا مرحنع م,نع مالومرسلا فرج ْقابال زعملا معزعد ملكت ناو
 معتم رمرسلا دوج نالارشدروعملاوه ذا هل ود رجرلا قاركةالصلا داسنم بجوبال بجاولا
 بع وهنأ مهل الف 8تانلا نع يدرم | ىهس ]كو نيتياورلا نالت لع نيواسلاوا مالسلا
 راح مالئالش كن دز دول 9 يو ولا تنازل انهد ةبارجلا ىلاؤ اكن سامجصاشلا

 اروامازا نكراول انكي... ارجل ناوا مرق نا كاذد
 ىدصتشيحرولا نال وبملا . . نيستا كرابحا,

 يح كارل :ءامزع  اهكقامازاعورلص 5
 ىبوسلا اعانرم عب مذا د دن نااهزرحا هش 7

 اخي رسلا سصيطقازك عل اكو... ١
 ادالا دولا | نرس كرعل . . ١ الواقف جلوك رتبلك 7

 نال مالا حيوموا ررعلا دوج ال ذااروخال اونيسرك ذاع أيش لك أذا يل ميج قيد بيلا ىف ةلوقو هذ واامحاو كزنوا هررثوأ هرحا راانكر مرق ناب ياوميسلا بوحول كلوب ةراشإلا
 نركز ام لسا ق ”خالتلا "كولا قوش رعورزتم لشد مضخم امال دويل رجب ل دعلا
 ”شلاشلا ىكرلا ث مايفلإ حاتانك و بجاو 3 راع ايدقت ناذ ةواؤلا]ج وكر ىا

0 
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 ىلعراَمهالا نذ نيعوكز اكو كرف ىدوبام رقد يهعلاو نرعولو ريشا لعواز نا

الاوهرادقم ٍقاونلتخاودسكعو تانج مث رهجلاكو بحاورحاولا
 هالصلا مزوكامررق ع

 هسكعوا تانيايش مهجاذا دزوملا نإ جركأ صمت مهش عمو ممَتريو
 و هيلعوبسال

ريال ةرسلا ةالصلا ى نرتملا نا هداز مهاوج السالا وس طوسم
 تاب تناكلإو :ريدل سي

 ركامزكول فو كر لك هل قواوهنس تاائيايف حالما دوس دعما لس

 لحب يطع سحلولا لل بحاول كرمت ورطاتلاو عرسال بجاولا كربلا ويس 93
ا تاتا ماشي بحاولا كرتراضد بجاولا كرته لذ داون تكزك

 انس ؟رتكمل يو و ىلا هركو

 عيوسلا عيذوا سكعوا ءاتيامشرحذول طبل فو بجاولا كتل لاثم لودلا هوعنلاةالصلا

وا يئادالا قار داءانلالع فنسبلوالا قف
ل ارتاوا نعيبلو ولأ نع 617 اد اواًاهرحا 

 

 نيب ولا رموعلاو ناكرالاطسراخت كزن وا اعوكروا عم دازوا نيريولا تاريشت كرنواديتسلاوا

 ردا نيرم بيوالا كرا قول دولا درجات نوايهاس سرا دويتلاو وا
 ايار بيزحالا كرولا ذولوأ رح ضوم نع ةروسلازم ا ءالريصابهاس اير داع اك

 كزنو خان نمعدارقؤلو روسو غروسلا م زائل ارقي حت انلا اروي م:ماركذت م نروسلا

 صعنال نول دريصسال ةروسلاو ْخانلا يبخالا اذ :اول دال اهل | كرت ناو رنه زكا

 ومشنولوربس الابار نا ريمثتلا ىارمول هرج هووج وارعوكر قاؤولو لا ريس

 تيسر الا رق اذاكر ىبسا] نيئرم ل ريشتو وويل نورس را رمابوارعوكرتو

 3 ان سسيعش نا اذ ماسالا رس نال .يرتملاومس ازد تبحياو تاخالا

لا بع نارمءاما ملاح هدحو رب نا مال مولاوررسومرسلا دوبحتبحيالوا
 لمالإ اثنا عم ماني

 نأك ناورتم 2 هنال بلع د ورعص لذ مامالا مال انر امم ناك نااوهس فوبسلا لسواو أعبت

 يجمل اا ىرتلا ناعب جا اس نازل دل قد مّن أن ورفنم نالوو بسلا لغد رمالس رمد
 اا 2 ©” رنيه ا]ولاو ويرسل نحت ماسالا أيس ذاويرسل

 ّغ مم أئاىلا ماق ةرعبو رصأما عم قوبسملا لبو 7

 ْ + ةتالمع ماى زب اجو لاعب ملا مريع قوبل از
 108 لعلااذ م كوزنلاركرب نا . لؤالا دوعنلا نغابرس نمو 0

 ' يلع نا ومس الو ْقوأ هيلاانه ناياذاداغ .4 ٠

 | توا دوخجاويل ورانا ارا لا نكرم
 رب + نأب برها د وعملا لا ناك نارك نو الثا وايئابرلا صولا لرالا ةرحلا نعاس نازعب

 دوحت كعيجوو مأق برا هوكتلاىل كب ل ناو ويرسلا دوب لب لو داع ضرالا نعي
 رح ضولانريفأئاو ىلنزلا ارك يواوعواْلاق مت مام ووعلا لا دوب قو ريا
 اقع مام لاهتالا ىلإ دوعي ىحتتيولا رع ةرمجالا ةرعتلاك نم ملوالا ةرحُلا نالننلا

 1 هوب أب لاذ وبقت منا -. دوحق فريذنلا رك ٠
 501 اعرشومرسلل الجاو دعنب مايملا دحد مأف 0



 ه١ 2 الباالشندوهرطمتا .انمماقلارعينكاو
 سوارا قمت :اشءنا ةساخوس ضائحو

 لل ماق ناب ريخالا دوعّملا نع دزونملاوا مامالاورسال ..ىب
 دعب دمت و هئالص ؟الصا منال دبس مام رعي اذ دي انشلا قتفلاشلاوا زيثالعلا
 ف الصتدلطدو فسولواوئغيج وأ راع لدن مص 00 ردح ناواض هرثا خا نالررسلا كلذ

 مجرما داد ءمرشمر جرن ولا« فستلا نال اشم ةسداس قابرلا قضي مهل فاه رشرنع 7

لا, يوب _هيالزانملاب نآصتنلا نالرعسال ا مالاوأ طرة طعوس عجزت م ماعؤشالذ
 ىمس

 نظلل مامالا نع طوغسو مرا هزلي ىدؤولا نال تاهكر تس,مزلب نانا ىزانثاناو
 تايعكو عبرا مزلب ثح هئارته | دعب دوعولا ىلا مامالا داعاز ا ام ئالع مفحتدحوب اى

 اع :رارباصلا خي وشلا قامو ئابرلا ف حلا اره م وابزلاهركد غب [ نأكل ء>داعال نال

 اثالرباملا اشلا قازكوامات ]ملا ]مدننا لا كوع دارلا ضي ثالشلا ذأ رالف
 5 0 هوركم هللا عولط روو رولا ا نحب ناب لهشتتلا نال دال

 1 لدعم انها بهاس ماقو دعكلا نااخأد وعفلا و 2

 ْ رز ناونناو ةروس لبطإ 2 ثاكن اا .سم 1

 مساخلا زحل عدا تاز ف هسا وام غو مصر م '
 2 داسس نب ,ىزلاامأ هوبرسل د ىلا رمال ماو

 يا ةدحتلا ىلا دوعب :ماداويرس مق دزنلاوا مامالار هتان ةالصلا خا ةرىدلا ل ناؤعي

 سس مال ةالصلا رش ال كرتو مالسلاا لاني مزال مج مب لمت نأ رس مام مال لابؤابو
 اهتللازع ىلإ وةالصلا اع مالوافن ناتو كرلارتل ةسسس واس ءادرلا ضم مدمتاك لصور

 نال مسلما رجب لننلا نعول سرس محلى مضياللشو أبر رثون ةرحاولجل صب ذأ

 نيو" رض دوفنلا لجن ايعاسس مق ىرلا نايا دولا زا لودو ىرمتول لغات
 نامقملو تسويق ون عثوسلا جول غل لوخرلابننلا ناسقنلل بجو يملا دويهس
 (رحدلا ب نكت ظن ارحب مره لحج نا معال ىريرئالروصشوبل لاق هزاع ماسلا لري
 ةالصلرخ ا زج نالوءممللرمججإل ةسداس ثضد لل ناخيضاقرواتخؤول تلا وزصؤلا مم
 "جبرا /رص هركذا لا هيجؤلا ألاء أش نا لوني انهريتب ماناو مل هرطتلا ل انتن ارث

 رد: ةمع رح والعم | هده ى نصرا نال كان ى ممرألا هلا هنه3 سوال نان
 لجدأحنا نونا جولا عا هؤاداو لرب م ناري هرجلا كرت مزلب امعطقولم ن يمك اردب
 مامالا ماقول يب انما نعاتمد رويس يلكلاب م اطل ضو رمت لرجال أذ نال

 ةعم لس ماسالا داح ناذا سل اج ثكيالبىرتلا دعب اني اصاس ةسمانملا] ةرزالادجد
 1 ملوى مباوج رش رب زب ير ١١م١ لوف وورطتبالو ةرحو سرع ناو

 ٠,0 © ,سظلل د عيسإف تومي لفن فم هيمكر خا"
 ”ةدوضدع ا سوح ونبدا جذنوهويا ةلذن يركب اذ نانعك رك وهوربا زا ىعي ةيأيب يعكر موه
 يرش نكت موهرود عسسل لع تظاوللان الا شعلا اركو اغلا نس نحنانتردازلاناتعكإلا بوتالوا

 دي ,ى سو
 ُ ”ةلاقاو ديعابرلا ىف ةتسمانلا



 ”27ا
 ب حصول ان 11010 010 سبب <<< ---جججعج ا نا
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 م دس نا يهراهالم فلس د زئمكلات بزرمو موتو
/ 

 ٠ دسالوهانووسالاذلاؤ دم هويسنادااضق 2 .
 1 اَيحرِقويسلا يلع صخت انكس دينو هج روساناو غ2 ١ ا
 دعا ين عز ةيعابرلا ةالصلا را زاارد يا ةروكرلا قروصلا ف ماع 1 لعب أىردآ ب نيك [ثيحو دم ]نان ١كازد ُْ 1 1

 مسام مأمالا نال اشد نبا نرح/ ثسوب ىل ىاونينحإإ ردح الهو اطتمداش١لم ْ
 ةهنالزحا ١ىغشب لعمل للعلا مش 3 قومي دوس اذلاوعل دج نورا ناو لوقو أسال ( أمرشقيلوارعاضت برنت ارسمي نا نينمكرلا ق مامالاب ىرتقا ١ اهي ىاانبرهو ورق ١ ا انمار 4 بالا تياصب أكن هللا محرر خر نعو ة ءادشم ةعبر اىرهزخد ماكراص صولا ع ء ١

 ظ 20 + قل دقح لعتيإنادارطسر يدا طبات 00 دوج ا واعانا
 1 ثيحو نوف و لتعم حةالصلا طسو ىف هننالد اراعاو مز ”ودناودإع
 ممالسأى نم 2 نا ةالصلا ف 2 ذا ويرسلا ملح نم 0 الامس
 84 دادةمهتملاب هدوصوا|طيب ودب ءارتدالا ع ناؤ ةالصلا قاعي اانربعت ند
 ةثماىورا ا يرسل دو ارمااهماعا مون نتدكرل ىلع ملخل ليصم ملسول وازه "لرهس
 0 لغصلا مسقلا ىلا ليا اي لام مةعلا كربلا نعكلد] عدو ! ١ يملا دع لس ل يالا: .ةدهتلا مازاد ود طسو ملحان هداطسونلا ا 7 ةالصلا ىورش ازا ةرجرلا اق نيب ديلا كد ثيرح ناكل لذ دس وةلصلا لع

 سجد -

 - ا يام ةالصافرارفم ف كمسامازاىلوا ذ : كعرسالز ١ ١ ' ا
 || : مزايا بتي! ةظلاصد أ 7 عرب هلعزظل الاغما هر هلع لا و 3
 ظ انعم ريال فيلا ق لاق مار: نبا نعيورال ةواصلا نناشيبطص مك قضوا كتسنازعن ا ارنعم ارغ هدوعئاه ارج ١ نظنات ن و 2
 ا و ىلاذ نك ايففلا ١ تارابع ى ,هاولاوه غموا كثس لوفد ليي اىبراوا دراوأ
 ا .كز يخل لع تكاذإ كشلا ذل ىعي بلخينا كشسلاو لوفد اي ا هلتثزاعب
 ظ ”لأ لفرح  كشساز ا ساونالملا هلع لافاجرع اجرح رمال ةد لاذ ئال مط باغ طحت قرا
 ١ ١ بنييبلا 8 د اا اصور ىئطانلا تاعدارؤ ازك ملون 3 ش 2 ناو ةالصلا مايدلا دمعي ] نيتي ماسالا يم مفعم نايف اريل باولاد اعنر 7 تيلص مون اقف ماما مزعلا سبب نالتحالا مداذاد ةرحبلا دوو ىانالزسبا ظ | لاطالورا حرارة روتملاب عشار اص لاتحال ريس رد دقداعيرلولاثالؤصا (0 رلراتم سلا لرب )لطم اليك ةاملا غانا مويب مضوملا قرعزي للا ناو 0 0 0 راو لزؤؤو سقم متمواربت نتيموم وزذالإ ٍطعانبسلا نين ىاول اي درتلا قير ان : رز اك اجزح ةراغالا قنالد لقال لعئجاجبرا» را وصائ يارس لف تالصقلتم ظ نم ملل ذالصلا مع لوزللتالإب لخاي ناذ عش نظام خي ملاذ او نش ده طع بلغوا اره
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 بالا



 ل

 اداورب نب لسشه رولا داعاو ةالصلا ماسالا داعأرجارغم نكي ناو ةالصل اريدبالو ماهلا
 (وغعل 00 فمويلاو مامالا دانيل صرنا مهم رجا دوت ره 2 رامالارص

 نام

 ةلانزفلسا ىزااىلعو ةداعالا مامالا_ةسال وريتعم 0 اولا دج كد نإإ نط

 أ مئلنجإا طوف :رينوكروا دعك لص زنا كشم يئاشلا ةريملا رجع الق موقد اص)حر هداعالا

 7 ةيلعوسس البو م. سابال رعد اورد ناو ماقاوماق ناماعيل

 أ ّ هدالتنلا دوخم بان 4

 ١ + ' بسجيتالملا طشاط بجْولْيرلا عشة

 0 : 2 ديهشلاوهبلاالبازك قيم عفر نيريكت ياه 0.
 ةسداللا كب قابلاو هرنع ةركوم ةنساهباؤ ود اشلل انلخان دنع ةمجاو ةودلتلا ةرلحت يا

| 

 0 دنع ةينلاك ةالملا طورس ةوالتلا ةرمعتلل طرتشيف ةالصلا طورتس مدي طرشالةسالموا

 طازتشإبوشماه يو ةياقولل اىسأانه متدامو ةرامطلاو مروحلارغسو تملا لاتنسو دريركتلا

 ظ قارتلا ىلع ممم انا يعالاو نسول ىلإ لوف ازه نككروملا ل حرت ةدازهلا تو وهواضي اقول

 | ظ لن امال أني نمب :سيينفلا نعتناحوعالا لح .وركم سيلا هربخلانو هرضو وللا هركذاك
 0 ١ هلوفراهروبراملبق مضي ناتو هيلا ىاحم هاف وبسؤر وفعرب.الو ىلاتلا مدقنو تالا نع

 الب ,ساروفروربك ع رعد هيرب مهري ند
 ط أطخالالعرركتلا مربحون ملوي كولا قبس ئدنسللا ليلا كلذ نال لدوتسلا(و مالسم

 1 ْ جبال قاملع ةلسب مقرلاو

 الم يز نم ددورعم ةيانم لع أ نراوا منو سم

 مشل نطولا اهي لو .٠٠ مرمار فرعنا
 ؛ 2 .ديبنس دربنا عاشر لل دادعتلا انس ةرم ح ٠ راسة رخل عكانز

 رش ناوهو هدو قاسم لاتلار مس ىا مل مالا كالرل فوز هلا عل احا سر |

 لس الوعفمل اسبر يدعو ناكل نا اثببرم تاس ل اوغبوا درهسلا ف ضورعلا هاج لعالا زر نادعس

 معن لرابع منيلصحا يللا هدوم ق لود مم يأ ارذازاف يالا كلم يطناب وعيب
 راو لواط »لاو ف اشسكلا كاك كنايا ةودلات سه تبكي كا :سدجالا بديوي ميل

 كارم ةرويهتنم ةذورعم هيأ ات نملع جاو هب يا للاهداو لوقو ارم أمه ازجا اننسركر
 اههن اهفاضذاهروصمل وأ اركذاهبزؤل اه .ركذ ىسد م/ناوىوسلاىلا در امالاورعد ةروكدلا

 فارعالا عزوس هيا فارع هإ رمد ثطعرغ مسام دارخلاهرارعن لارا ا دقو ةماح

 عب هريعال ماعلا: طوم اوهن درهما نطومو لإ ةروسو (يم وارسال و ورع راو

 قئاشلل الخ ةرالتلا دوجتل يطوي تبل اهيم اذا هزاع قل ةبالا نعز ازنحاوهواحلوا
 عروس يخفاو ةرصصلا جوداص و ةرههجلا ريا ضو ةربمعتلا غروس )فلا عروسو ناقزولا ةروسو
 مزلبز ماهل سمع ةوالثلا دويعمب جينا وزشع برا هزهف كيري مسأب لؤاو قاققشالا
 جوا تؤمجموإ مايرلعال نيركسلاو ثرحتاو تلا دامه الث اذا مهالا لع بقت ةالصلا
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 يحل كلل ار دمداصن «

 ع

 عش

 ثاو_ونجالاب لضعلا 'ضالافع تايزحالا هولا لعل والا نظع نامل ملا نافؤلاو عفداد "الغ نقلا ةرشع مبدا يال ماع ه3 ماقولا حش نع لرماناوأ سموا ضد اجرا
 قسن لع تافطاقلا نوكيل ةرهطم جاوزاو سجؤت نايلوالا نغلوالاءريبخملا نأب 3
 , وخال أ# ولما اضامزحز 4 لولا, نعونم انه مش دجو هشئل ايظؤنلا سيد انسوؤوالل غملدالا فضلا و نا تايدرالا ةيفظر اتعاب 00
 ١ 3 1 ادا عنتم نر ع
 9 ارح ةالصلا جن ْنأن كىرْرَم يزحا ٌرعلر شب نن#

 ل محم رق :نالص واللا . هحمربل يرلاو طهكلالثم د
 نام ماب ومس نلعب حالو مل عريسا دوا صيح .وا تويجرارعص والك ةالصلا بغازما عمو انكورصاقرع .لوايعس نملع جاهل نملع هو بدل ربهم أكوا
 هلوقو تامل نيا تناك دلع بغا أ يعمس ءاثتموارماوا مان دعا هالت لازكو هيلع بيل وطرط حا مسولو ينزل لاق ما رعس نملع ف افيأذ ناكسلا تلك يلعوتم
 يرلاو هلو ةالصلا رود هيرست مالا نآذ ايلصم نيبو هعمالالصم ىلاتلا نايلاوس هتالص هجم سبل ما رىسارإا يصل ]ثم نرلصلا رعد نضج مان يضاهإلت قلو غزا داي املا فرتتا رت زو مامالا مايعس ناب كا عكر فى رتكادب نم دعس ناومامالا رج اذااهب رجع ىرتقلا نا ياهلا مبسم ىرشلاد
 قمل توكالاحؤ ايلانةَتلص ىف ىمرسل ىرلا نوكلاحؤ صل بشب ةالصلارجد لاجمل ما ق زحا زعل يرتقلا ناب لقتل وو_لصلل حالاخ توفو هيوسا همسي
 م ازرق ماناامرجت# فرتئارمزنللا زكا كلب ناو تمالاحأ ه اك هرؤب ةسوزنم ةيطعف م اكلاو يمس لوالا لسجل: ىلا تاكل

 دئرتد ا ناو زرعكر الكتل رراباعرش نرسل اهررمراضد محا هج قلعت ام كريدا دولز كلن كرولا لإ اهوعنا/وةالصلا ىال تلم رجس نافل املا بعام ديد اءالاهجاخلتولا مكر اوانزحاو + ترا را ضريح مواامال كلد تابع نادي ُ منام ناو فتننا لق نا - دانلطم دوجاإلا :٠
 ًاييعيس ناو هما .ررمساورامالا عش ماذاه مامالاربعام|نذ كل رك
 هكر مرسوا ةرجج يا اولد طرحلا قارا ايد تفاذج المص امر ةرجحة يبا فاما وي نا هركيو ةفزتلل مريد اهب ى يال اهت هنا موحدا تعا شما ىاولشل بال سس“ نعاتور و بردعلا و عمل ىف ةرالثلل رين لاننا ميرو ةصالخل طلاق ن للا نسر ولاو :.رلل ل ةودلدلل روعس ماب رعشبل تالطاا ح نونملا فام وازع مامالا م
 نوبل بكرفاؤلد ات هدا حرت سوي ىلارتع بكر كرفاركرار فو 'ذكو أجلا هاذك
 لذ ةءازطلا ف يلح و مولا نال سوي و تغنحيرنعانهو يمول قلو مالا الوز خلال مسالذ حاصلا عراخ مدس نمالارحا هر مجال ةربعتا ةيا مولا التاذأ كا 5 -4 فىرتئلل اه الباؤا هريشال 1 ل _يسيلف مأ قداحو اهلا

0 

/ 



 5 "م 7-0 ةالملا دهن نورعجسر ل دنشو زيلا ملوالت بجو

 ااهجراح ةالملاو2 انسلو »8

 فلاب دوج ل اعد فل ادا
 تا اذه دامكزتي ءاساناو ةالصلا جراج » صْعناَ اهرعب

 فخ ةالصلا ف

 7-1 ثيح ةرقرب رم اهيرابم اهرال اهجرانج معن ال اعاد فرهازلا مركذ اكرموفلا

 3 -.ئانلاب لماخلاىر|تّيا/و ةولصل از اوجأبمقاعت

 5 تعاد ةالصلا قايزع بوي ١ تفقو السرعولر 2 |

 نع نع بوب أبا ثالئرارم ميسو و ةردخسلا هدا ثياب فقونإلا ةالصلأ جول نأ يا

 نوروس دوريا ن |انعو ؟وكرلاب ]سيكو هو وفلل انرص دوصقلا نال ةوالتملا
 ليحل

 داهدوحق ىو ةوالتلا ةيجطفل د عرار لعام دةلمج ةيا الواو

 راس ىراتنن ةوالثلا م اج دلع وج او نأب اباثالثوا نيينيا لقول اناوونب |

 ديف عيبا مربال هالز هاوخ السالب اال ات كرا ناوفلتحاواهورإ 1 تاقةالصلا

 نك ةوالتلا رسل مد و تايا تال جارح رم نادر خيل عضلابنع بوري تح

 ثالث مرتك ا متنا نالوا رولا 6 و
 ردو ماموغلانطبر مش ةريوسلا ماسالا فول يواوملا فد ثأنإ

ٍ 

 :راانلرا دكر نخر رس اك دكر لمع نيروربعو ب مضحنو مر
 هتالصخ نينرجح تو مكر نموا رع ةترم طنب ةعأت : ,تالصترمو

 رددمات خفارب 1 ل
 م سعب مماسو لحن ُق 2 02 اذا ئكت ةروس

 ٠ ١ نت ه1 نضع نم شخ مان طا 1

 نع اعرش لس ليدبتلا مابوثت ٠ ١ فريساماذااضيا هلثمو
 دهر كلت نال ةرحاو ةرج متفكر مل خذ ةراجم سال كلار كانا
 نانا لتيار نال مل جالا هراعاذ ةدا ةءارتلاواسواحلالاطا م ربعف اهالت

 تالاينأث اعاد مانو 55 أ دوش تبشوا :رفلزما نأ ارعيس المعسلملا درا

 لكل عا ع نأ 0 قات هيلارسلملا ناضنالجال انرجرمل لا اهطق لاعدال انف
 ال ا رعتلل ذل اذ انص مرمي سلما نالا ثراث دم ١ واأوطنمرانوا ا شل لكنا

 مطقتب الو عيب سلخ لاجيد ميسلاب لغتشاااذاذ 0 0 5

 هيلا تاضب تاراارّسنال رركت : مد اهرركور ٠ 2انالط و ح3 ملإلا ,

 ستوب عمان وقوي رانا تينعكول دحر ةالصلا فاهرركو و نفسا ن الع

 توجولارركت ماسااربل رركتؤ ىلاتلارساع دحاولف هسلجم عناق ربتع ب يا خا

 اذا انكووتع تسيل وس رطشارل يشع نصمغ ملاقتنالاو مال لع

 ؛ تافرلا دنع م اة خا لعو السمك ىرس

 أهرغو مكعااهرحو نأ امرك دوبحسلا باك اريد 0



 ذل 1, .ةريصن وباسعار انيخا وري ازكي رنا
 لاو أىاروب ناب ةسكعال ٌقيوسلا قاب قيدا كرنب ناب اهرحو رجلا دبا كزن هركي ىا
 أهذا زسفساوزابخلا رايرغا قلبا مالايريلا |هربج متبرت وروهاام اضن هبنادانك أيس ةحاوزلارب معد نحاو سلخ قاييلك هربجلا تابا ]م نم نا نامرثلا نين يابلا كرو
 ف الخ عمأسلا ناهد ملا مثات نعازرع لع ىقشسوا رجمند] 'ناملاتلا نظاذا عمال نع

 3 «طيط قاماسرا هلا ىئش كلذ

 + ١ بعءاضازاوإ ةالصلا لذ صرلا مايه رزخناذا
 العاق صياف |ىينجوا ةالصلا لذ هل نوعا ناكرس فوولل ةالصلا اك مايعلا/زخنازا نإ 5 روحجسلاو هولزلا لكدوم د وتلا عيؤصولف

 ىلصب اريرشاللا مايقلا ديكنأكوأ سال نارود راينا نا اطبااذا كلركددبحتو كرب
 اسهل ف لعاصونج كو موتي نادل مداخجلع دا اصعد تجب ناررقول كارا لاذع داو يما ئ اج لميا عع نلولدلا لاقايكس مايد لعد ولدرجعيد عربا رعاق
 ماعلا ضحي !عررتول و هسننب : ايتام رج هوضيلا لع,تررق امه رنع نا
 فيو مايتلاب رمزي ناد ةرزغلا ضعب هريكتلا ىلعوا «شريبكتلا لعاردأق ناك ناب ممأمت نود
 : : ىلسزلا هلت اول لا رايتحل انهو نينارعقي م هيلعرزنام

 يخل مالم الب هساربىزا ..  مايملا عم يزن ناو
 : انو مناهندزبناو كرئامادااز دوعتلاعم 2 0

 ع .وحا نمت دازرموا, ... دوعتلا م اياب
 «زوننأو دوحدل لع رد ناارعات يأ د ,وجولا عم ةساربام دأ ايؤلا عمد - او مدلرا دعت نايا

 نسعن ناإ 0ك را صضفحلمد ودم نولي يأ دوج قنمغحلا دايد رى ضذرالا ضدوعولا :قلايإة اهلا ملدا دوعفلا وم دوجلاد مركز ابامجالاذ مايل /لعبب و دويجلاو موكل يا

 ؛ امهنع بوليام ازا موكرلا مرصغح ا دوجلا
 ن روصولا نمزج ناواش ... دوسجللا مدرب ناري م

 اد , ىف وا ازهناوورهظوا  لصانيفي ببي لعنزإ ٠
 نخاذةراس وج طصب ه ارداضيرمراعمالاو ةالصلا_يلعذال يلع ربل كش نراليا
 مواذالاو 2 را اصل اك مه ىرح هزخأد لِعحاصملا روعزخأذ اكزن
 للص ىنرلا نعني نايا للري ناو لوقو كعك مزمذخا كوول محاد أيا
 ىلع ىلا ؛امبإ نالرهظلا لعاقلتسالا يأ فوا الهو عرماخ لعوارسي ا لاوا نيالا هبنجإع
 : ؛ هيمرف يحلل ير. هبنجلع يزلاو ةلبق وهو نمكلا داوعملا نوكي عراذ

 5 هاضعال اراس نودرسارلاب ؛بلازحواهجوم
 الحر نولي ناب نالسسل أى مهجدأ هجوم عوظرا هبنج ل علميا لص ريض لاح هوم
 سصمل ىذربام دسار تءاعكو هوركم حيت ىلا ىلا أهرم نال ارهسي نام أتي نك أسييلا

 سم2

 يي -



 ليفباع مزمتوهواضعالا اراس نوو سارايأنالاو مريط علا ار اان ةلضلالا محو

 ْ هرمز انالح تولا ىمركأ 1

 3 ارخا نكا ةالصلا طغشرل 2" ايزصت هأبافالا اكل
 لا تلف ولو ا.ريلعر د اذا ارضي اصرعا كا رنع ةالصلا طقس |ماملالا نزعت نا
 ىاصرايتخا ارو لعوعلا ىالع بادغلل موفد متالاقشم ناكاذا ةإدل أو مول ةلضم
 امبالا نعز جنا امش را دو 9 مالا اكاضقال ما يعالا ناخرط اقف تاره

 م هج 5 فعلا و ارب ناو ديل مزلبالو لع اوثاالم تاف

 انياب يكلف 0 6 دعاك ا 3 :
 أكعضالا موربالو انمي موم انتا ديس و ماو 111

 كثنيح ائاقوس 13 ملالاز ي اًانرش وازن رد د ا ةالصلا ىااتعاف نأكنأ يا

 0 مدربالو ةالصلا ىل مس اذا سولت فداشسي ىا لا ناتساو لود مايئلاطع
 انبلازكك يأ مكارلا افا نوجا] نا زي اجي رغ نعنمالا لع ىؤنالا انب نال موي

 ع فرجشبج لئلا فم الص سده عمارعاق و . "٠
 ننذنج ضد تدا ني ويل طنس طبر لاخال 59

 ةتاطورت نا ميفلا)سنالاو يع 2ددلاسلا فرزعر د ارعاق ةالضلا تز أج يا
 لكفلاؤام اناناس را - يد ارعاق وجمال طشلا ف طوبا كلملا قاماو 0 لالاقو
 ةيانكأ نعلن ماع سك( اه اليلق ناو براحلا هارب دشن كي نادريلا لق طيبا
 3 كارددإي 0 امد وظف ديلعوا* نك.نصر 7

 قمم قدام ءاس يب للا ىف امهف ميلع تباؤل 3

 اسر دد كيللاو مويلالعواز ناو تافامْئمَمِب ماَف هل واموب ملع عاوا نجح نا يا

 كاشن ما مهجر 2 ئسوب فاو و فيحو رعازهّماذان_مقدال لاق ن هر ىأ

 ثس و ةواركالا وحق لوكرلابا ةرسكلا نا يسري عع زم. انا الا ضصقب

 زل ةهالحر د هارب تعلق تلاط ناو انولا مرن "لل و داوسلاب ولّمع لازولو تاولص

 5 :يررلا تارك ايلأ تاما را لا :
0010 7 

 هلا م مالحالا ميكس يرلاوه و هركزيسامانخ م دارلاو رذاسللا ملف ةفلزسلا
 طوعسو نريحلاو فل طوقسو مايا ثلا نيف ملل ةرمدادتما د طنعلا زحاباو
 5 '. عروب هيب 1 نيالا

 معلا هس مالربسلا هرصكو 1 توبلا قرافم :
 ٠ م ائلاب كلك قابلا ماسالا +: نالكلاةةاننوو

 2 فلا اذهاع رزتلا كلي و دولا شو
 5 أررو كولا ثيحلإفلاو لالا 0

 0 3 اوس ملماؤا عضومي يأ 0 هع ب



 دو سبا عضبوابا ايا مالثزذ أسم دارلا وايل أ يلب ايارثولت قاسمرسلا
 ..اكسنالو زهص أع رج مول لرتعلا) ا ارم وديا قطسولار لا 0 خئريسلاركد نعؤوع طسولار يبل ماب املاك لهل ا تناك نا ردا لاند ةظرعم ند لئر سعيه هب ىلباملك قريتعلا نال ملا لؤلا قناكراوسربلا تازهد لدار 3 ىيالجاراريسوهد طسولاريلاب ىزهلا
 اول دو ا ازد كت < رلالادتا حم مطب املا ف نيرط
 نانبط هل مم كاز 0 ءارسكعلاب ناكولو 5 ١ فو مسا صخر الأف
 ا م دا لو تيززعلا قزخا نا مايا ةْسالُث 0 موباك ةناهرحا
 8 مارق ا ممانم توم :قرانعم مدالل دب ق ماع وئضو صعب
 اطل حااصتشالا/ ردد اوعلخاو ت توبد تاولل م عر نراك نأ و نم حى نلأ
 يارا عورشس نأ ينم سيل اصلا مقر هلع اح نافامن مقلط ذالرارل ذهب صل م) مقسم نأف ناو ملا نب رعت تأ راجائاو ةولع رق نولي نادئسالاوث ةأنرتلا
 عم رمال جعل نب قبال طل صوف ملعم عامل ةنرآق اذدا رالاريسلارف الادصتب وااو
 ا بة مالستب لف ذ كرري نيا لعب مو ورعلارصتعل_شيمجل
 ماكحالا 1قحوردنعمادلنملا هرصقن ا اويجف أطولوارناس
 ملول 00 ١ ميلا نعال خملا ل ارتانيأن 00 لا «يحافسلاب
 ه/ 7 اذا ناكمملا توم رادورف اما ملعب غاز دصقلا
 'ةداسس مايا الث داع دارلا نا د لا ىنلا ىو لوقو ىيلبزلا هركذ يقيلا مف ايرتشي
 هرعو يلب ىلا هركذ كراس 1 م مايا الث قاطسولاريسلاب 5

 لالا :مردالومؤعاطسو ىلاربسلاب مايا ةئلت ف عطتس ثيك مذا نوب
 مابا "نور 'رف اسم وطذ لسربلارب اريسراسولف ياردلا عوش اك الاعب ا
 م فيَ رَو الاوريرتلا ف ق هات برطفبو مغيب ازواس 0

 الدلو حا رغينو ةزات ىتملب اها الا نال حارتس الل هائاملايللاوماب
 لاورلاىلا لوالا ويلا فركول ازعل عو أ رضعب قركرب ملازل د نوتاازنلاو ةياعنلا» قال دبأت
 رك 1 لل زن و لاورلا ىلا فاشل م ويلا 0 ماعد تابو رحرتسالل لزنف ةلجلا علبف
 مظالمقف ةينلاب ادام يم يمس لاوولالاونمو كلاشلا موملا
 1 نسب ىكانعداطبلا 1م فاك رامزملا ضب قريسلا د دا الع ثلاثلاموبلا
 ليربلارس مدانصز دامب لكشيب مكره اذكلا نالن ركربلا نفاذ ثول سم ريرتتلاوكو / طباقسماباير علا ةرم أ لود توغد رفات ١ حلعس ناز وجب الو + تفتت لقا ةريلا تال لد تارغتتسالل مهلا دااسربل ايلاو م اناذش كث ماملاو ةادوأموب تملا حم مللاو المال زا يعرج دطسد يات سا مت اكارنعو كتلك هدام .رثرفسسلا
 0 اةرض ليس واناعورل بلا ال الا ةنالث د مرماسأ شاك ذ دا كاشلا مويلا ملاد ورا تةوؤصو سمو مونى ثالملا ل



 طم نم نا لصالاو هرسأ نم عمم سال اكورّمح قيل مرعل ارداسموا أضم نال امىلع

 "عملا يمر جرلاو تيلالل عم يالا مالا عم يرنيلاو علاوة يلع ىلا دل علاق ىلع
 3 / ”..تكسوب رملا عم مىلار

 2 الصحي ناواماقلا لحرب نا... كلا قابلا ضرفل مق
 8 رجس ولا ةيةوا ةرلَس هس نعضن مي نا هني 3

 5 كابن تواوهوان ماوي ؛ارصعلا قمم ىؤنذناب 0
 ص ل ا حل ل ايكو يل ف

 صضئفاللاو قكشلا :مميالزاكعلاو محلا برهظلاوهو ارا طولا مق ةزاسملا نا ىا

 د١ ناك لب مرسلا رم حيزا مم امل خرب نا لاصق ان سع ناتعكرادرلا ىرفاملا

 تاب 4 ريأقالان طومومد نامل مب ما يوني ناب ةماقالا ةين الصحي دارو مذقتاغ يرق
 انرار ارسم ّنانال ىونيو ا قانحرغرفاا نأمل ذا ةدحاو ةيرقول رس تالا نطوم نولي
 عر فسلا نيش نبق وا ةرا مع تاه اابم يان غار كد اس أبجح نآفاذا
 رعد ةزاعلا ف نأ4 ناو مزعلا درت امم ميم درمسلا ةرم لتي ناز ابييلا دوعب نإ

 ف طباصلا قنسحالاو ن وسلا زكا وانيق ولاو تاتملا نامل أع الطالاءانه أ

 سلا ةرملاءتساْم رفا مراسل ءوحرلا لع مزعب ئحارداسم كاربال ماربيلاوف
 هم رفوا ةرط ناك نا ماقال ىوَّصاه حلحربو لاأكتس لا دج اهيحبس وا هامل قولو

 :ماقالا ىوباداناانهلع عرس مبالرادق كل سلو ارعأ فاسو بر سع ترم ةرحاو
 هز املا اهاون ناب ةيرذوا ةرلبب جقاهاوبازا اركد اموم نويالامويرتس نجح مدا
 مصب "نال مناه ا رعضومرعورماَدالا ىون م ةشلث راس اذا اذه نا ىاكلا قلاق نك

 قى نوكنالاهزال ةدحاو هل تم ةيبرفلاو ةرلسلار يق ائاوأ ضي اولبزلا هركذازكو مماقالا هي
 ضسلا أولا ىدوب هال طاب مزاللاو كلل أهم رزكالا فترالا مزق تراجول اهمال تي احن
 تاىوااؤاالازثلاو أمريرتع مسح ترأك تعبجو لحاملا ىرفاللةمأقا نال قئكال

 تالف لأتب مال هشيبم ىلا فاضت نا ,ْماقا نال ْن هلوحرب اممم هروشاهدحا ق]يللاب 8

 نأف سفنبالصا ننراقمللا صلف نه اذاازه قاوس هلا قارا نأمل اذا 0

 صير اذا .زكاس لح ىعبلل تبي ثيكرم لل رح يبررو يزول تاك نب سول أس صرحا ناك"
 نأ نذإ طباضلاد هرغو يلسرلا هركذ نيحلو ناك امرال نايا ميااهرحا ل وحرب امم

 لامتسال هيلا ءوحراالع معلب وا رماقم دلو حرب | يقمرصب ةيشيالا]هارع مروا
 ومعنا ىق ةمانالا دن تال بل رارد تسيل ةيرفواةرلب قرم قالا مِن وإرساء
 ةبسس يصنئو 1 دن لذ نود مام مرا اذاأساو ىروون ! ثالث تانك طراسازإ

 لارنالاو باودلا م هئاب خلا تسلا واب ممج ةيسجنإلا ط اماد انه اغلا 3 رمال
 هس اروي مرشس قهانرارب ؛اريصلا ىف ماقال مهم صدع لأ لع ىاولعلا راسو راركالاو

 ”اعالأت مالسالا راو ق ةنينحالا نونكسيب نينا ف نوزعاتسلا ينلتخا طوسلا اقركو يلام
ولاو رماقولا مضومب ابل مال الما نيوقم توبوكال لوب سزف كازنالاو

 نا عص

 لص لارلع ,لاحإ من ضرأع ءمسلا وؤصاماقالا نالوإلا نيهجوب ضللعو نوبتقم



 ١ نال ةائملل اصاخم من ولاجوملا ]هاراربز مأقالا ىوب ركل لا ,

 ' تسيل و ةلوج 0 نرورصيا ان ساق طيطاشلاو ةينحالا ا مشبو تيرطلاى هزاضب اوفزيد موطم وو مهتيحأ مرعمو اهضوماورضفازا نيادلركسةزرلا قو ةرزجو قرم نتناهالا ةينيا تمر من» يبل مأوبوم سبل نماّما مهل تاكؤلا ناَإلا محب ضقت حمايا نالث ةريممأ نصوم ارثدالا ل اورصقي نابره مسريبقت خدبالريزتلا عض ىلاق لاك رثرمآو يهتم يل محاذا سقس امور شع نسج ةماقا لع وةرعد أب !اومضو لكل ارثك فق رم قاولزن اذاالا انا ارازن ثيح نوزلاسم مخ ميلانبادم مسا ميعموولكو اك متولي زوالا تحل نود وطب اننا أحلا ف نسوي ىلإ نم يورو ل اذ مويعل اوه لا مابا رسمت انأو انهاشمرجرلا قاقنوو زنا وصال رابتعاب نيرماوافف فردا قرم مووامإل ام ىتاناد طق مسلا نو يبل مرزتسلا ةرمرمق ناكممل ةيلارنع نوكيا ئازسلا نا يناشلاو
 ْ اهيياعرش رضولاواسا نكك ليسا دازاموضصرو 0 ةس انهلولادقعبو . مي ناو مكملوطعب 0 ١ افون نم تكا صاح قملارلاربوا بعزارال

 5 ها نأولواوس بزل رارب يرش فص ماذا ىو نكس ع عاب راصعدال ىأ - دفنت ناواداعائلكو . والا معاذوعتلا كرتين ا 1

 جسرا /نسول ىلا نعوارهس مرج كل )ف تجاحرضت نا دنال | ىقمحدالأ موي شبع شح يلوا ىؤند ,جاح رانغعل ارإد لخدنماولأف اذل وانس أك ةالصلامت طن لرب ازال وهزانعملا ا تيل مااا يسر مترف هرازقلا نيب درتم سل رادو تاراراو ىف
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 ا
 :كم لاط نم]ث ياويل الجلل دش كم لوط وم لوفد ارمعب أم وب نيرشع

 يازع لزب ناب ينم دوا وب م نحمي الف مجد 0 ١> من كف
 مسا نال ةرعبوأ

 د

 ؟نروشفج قحواعا مرالا يبا كلا يتقن خلا لهما لكاو 0 لولا ةرمضلا كتل صورطد لولا دوعفلا لاعب مد عيدالز فأل ما اذان عيال



 ف نلتخلو الهصحلاىؤب مرهطلا غشنا نك: :اقلميم عاتسنالا دجا سرا هازل منحك دار تيك مضت ىل احر اجر اقواذل مال |نلوتوهو فرارلا لاق يعل ةي
 رطل وجا لاحإ خلا ليدو ابو عحنلا لقوا صحرت كيذا لطحال ليقف نئسلاا
 0 ١ خاركارا بولا ةنسلقو ميا ال

 ْ دف رميا ١
 3 ا 00 5 نعد ال 5

 رشم ونام الئاقو السم 0 ا
 7 م قالت برن لولا اقاوم نإ
 ايا ةلملا عيا ينال مطو هاا عموما تين ابرفاسلا كرتنف

 ةرصدال لقدو ىنلا بوجو نحمل ةماخالا هيد :لرثنم نولي ملا امال 1 نا
 ًأىتمم مامالا ني نأف ةمعاب لاق تقولارود مقللابزواملا فتقيال ب! تةولارجال يا
 اسوا ءازداوخاناضفيلا هان وما ضرلاهّياذوا افاسم ىرتدللو
 ذاذوألا ممشلا بئرا نأ ةرحتلا قاما اح ض ولا مجالع صولا اس رمازلتسال
 ا 0 ا ةرازولا حك اساو مامالا ٍلعال مله ضف ٌقرختلا
 0 هارد ١ نال ةيعابرلاب 0 تل اعرف مامالا لعلضن مي
 1 دا موو مرو تنولا ف 0 نعال
 ديحرلا دا لاح نال نعد داثقولا نناكاوس فلل ارضا ىلا ميل كلانا
 سلال أنا ْمْض درتمل اب ] نشا 0 1 ءادرادلا
 ضو 0 5 000 كردا ثبحنحاللاف ملل مكالا 4: ارنا امالافأ ماقا ذ ذاماسملا

 ا امال فاز ةيساحلو اا لايق وسلا تالعرفاما ةقاتماللا :راصة:ةءاؤلا
 تا برتي ورمز اسلا ماما الا نازح رمش امالادرلونو لاطان ةوازف كرد ةنال مفشلا
 نيحلانرسانلاب 0 ا ) الملل" اسفاف متالصا ويم لوب
 ماب مزيل اسما ؛ تيرا 0 اناك ركمزماابو تالص |
 3 لصخادإ 0 واود و دال يأ طسالشلاو و ىلص دويل

 9 مام هامكزازشلا 0 طول ]طصو 5
 نيتي زهيؤطببفلاف ٠ شسللاواضيإ ا صال نطوللو 204
 ذيل منيا وارلبلا ماقال نطومر سلط جراند ع طالما
 حلابعورلهأب لاا :نابالصااطو ناتطو دع: م ليصا نطو 0 ا ذاؤ لنجدشورب مطب صال ضولاذ اكسم أه رك ناعم امور شعت شمحأ ب يعد ن
 1 'اررباسم لخد نا نوفناوإ حلوا لصللا نطومإط اوزيل ةرم أ ىؤسب ناي اوس
 فدع ونال لاناسدتيسل لا هضاولالا ك ناخالا ةينيؤب ؤحرلا عضوا
 دراموم قمالا نطواال طال يا جنود نطوإ لامس الد اند ليصالا نام يلا معا
 نطو د6 ورلد نودوه أى لم راهن ودوهاي لطيساءاشلا ذأ ةءاقولا كوك
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 أضم صب لصالا راب ىلا داع م ررمأقالا ةد مف مت مضومذ رتمأق| نطو رمت اورطصالا

 ةزعس موا اذا مافرتسلا صال نطولا لطببا ازا نو دوه ابل طيب وهذا لوضرلا نوع
 نطو ويبنو مقالا طوامار ْماخالا ةينبإل انجلو أضيا لوحرلا ديا مّمم نآكديل
 دارغبب نطونملا فاسازمل عرخاذاأما/وا فس ةدمأى منيب ناىداوس هدم لطبب مارسلا

 ذا دارخس هنطو بلطبب هنأف ف تاقالا كونو نيتليل رسم امم مهلا ماا نطو
 دارغبلا اينم عررخم :ماقا ب أضيانيليل ةريسمأأ ىنو رووكلال نم عضوات هلشموم
 ةم انا نطوالوليصا نطوم لطيب ميو مقا نطوراصرمقلا نال ةرلا هناهذ ةالصلا م
 . !داازكو هقوف مال مالا نطولاب زرلقالا نطو طيب لمرىجلا نعإن انكرفس ؛انساالو
 سلام ال لا داعا ذا امضمرٍمبال ماه اإل ةيارملل ميش قأمك ماا ةث الئرؤس اثنا يا اعزه اس
 مدار عيال مالرهش نيضح مقا :نآقالا شوكود يزاا نطولا وه )كسلا نطو اوركرب مو انه

 انفع هرو حدا قد ةرلبلل هل ايعو هله ايمن اول و ف نيرا حاب :ماخالا كح ماتنثي
 بالا قرر جراسا بلاد للولحلا لاق كلاشلاك ايلصا ل نطو ارا لوالأ:علم لوالا و

 اهي ضل تياوعلا ونالو .٠ ضسلا تيباوملا فبالو
 اسقرم دل 3 هنت أو ميعأبر ةالص هريس قرد السقوف ب انلا نإٍيالرشل ورفسلا نازوعي
 دالاس حلعاضملا نال نيت اهاضوزسلا ىو اف وثم ريطة اص ضامل مقواوامدر

 سلام تيلكت مروم ايالاب هضمي مدا وعلا ةؤلصومف اذا الئمأمالاب صن يلا نمبر نال
 ٌمصحرلاناإ]ضرا ىرلصول وب نأك اذا_ضالق ”ناذام دومحلاو وكب رات مس ولأ

 : | * ةهفلا سر زغال و: علا

 رامسالا ص خرتامإكذ . . را اورايحالا ىتسو ١
 ةرابرو معلالطوا ل ةءاطقزؤاس نما وسلا تفحري يا
 صخيو وسل الع مرت ردن و الا هال و بألا علا لامالالع عيه قرواس نكايوبال
 ف نيبأك تفحرلا عاصونعو ملا ةخاباو ةالصلامق د رمل الب هع وو
 كزعلاوهام طانفسا ياطاقسا مصخرور الفدالأكر يشل ويمنع صخر ن ايش لوصالا
 : ؛ : داحلا ازعالع واما لطم مصضحرلاف روث اك ةاصا
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 هلشامو رطل نصت م اخازه ناالإضراىل ةالصلان صنت هلام بابلا اله ةسانم

 فييمشت ال ؛ ردم ضو وهو مرتع, رمملا اذ مرؤتلا ماعلا ةبترو ةيع ابرك ماع
 © مس ىف مموام جودانع درهظلا عم غلا نتن نا تصتنلاب دارو هنيبعبريظلا
 زولاو ةنكاس لاو تارثفالا مةنفؤلاوائنجالا ئىةلملو لضفلا نمعد للاراشنا يكل
 مري مةااملل ىدوم ازا اوسا نيئرلا اهبااي ىلاقنو دامس هل وقوه ذ باتل بأ ضو[ ضي

 ذالامهلم اثلاوعماوا ةلصلاوا نطل ركزلاب دارلل نايا ءاوس: ودنا ركذملاارعساذ عدل

 ةنل ابو_ضارنخالاز يل دؤشلا كل هلا رن تازلا] دوصتملا طرشدلاوا نسا لا عسل ايرمالا
 يف اله ىريثس ى اذه ى رب ى يمل يلع برك هدا :نا'رلعاو مسا وةالصلا يلع هل دا

 ىاوم



 ماتحب لح دددا بلت لات نيف بوتي ناالا ل موصالمالا ل ةاكرب لخالا ل ةراصال لادم ممحذالا لداعوارئاجداما لدا هنحإ د أنمقحادأنانوأ باكر نضانع يلاقم هنالأ ا

 ال لح تيامأنبا (لسلاو ةولملا ملح منع وشال سومو نع ل 3 تيئام وعلا ووعبإق و لاوراادنعإ هاه جاز هورستلا ]جلا ىلط
 ييسلإعدزعل الما حرجو ناورعتلل الو ايرعوطتسالول حرا مول ماعاضي ابحالو ةلجر نا رعرنمو ارث قرجو ناو نط الا1 بخ لنجل يملا ةملسأ وجد تع ىو 0 اهادا زا ران اهالص روق عمل ٠٠ ةروكرللا مطرشب وي ناد مريوكرلا وعول كيزك 2 همرلاطوشرمرمللا» هم ظو ىصلاوملاط ٠ '؛ رمال انكوحرلاهربعلل مال اهروجدى طشلا ةالملاو
 انام وا كف رمعلا لع جالو ةرهظلا قا لجن ام سلا نهزعاعلا شلاو زيدل او را او ريفا للعقد اخار ورااو ءولبلاو ةيسرظ و ئصلاو ممل: ناقالاازكو
 قو مال قاب حرزح نورا ةاملا لغسل وعلا هللا طرش وادا نالومل ل عبجالو 0 رحنصر حولا رك لع بجانرأ "نازل قر بت تلّحارطتر يحال اها وانوزاموأ
 صاسلل# تدولا نموت نع هازجا طرشل رفد مماهالصازلف ملل مهرو نيؤنهلا ,صحلا ند ' ري را نابل صان نك اموزنلا عزه ماطرش لفن غاويعي لل تفينأت
 اهني امل ءاونزلال بوحولا أطر طو رزلا ملك لع 00 ناف لوفد رماص ازا
 ا رادالا طوس حلب يس

0 
 5: اييعل :

 هيف نول ريسرك دله نمزيسجكرلا ا ٠

 "مما ىوم)ك ير سقت ىلإ انه ركذو يداوبلاو ىلا ىل عمل سن الرمل كلذ نسم

 هيإ



 0 99 14 ثيكىا هاازجل رع «رحاس ربل نضيام هنأ لوالا أكن ونبا ج/ثس هول لأنع

 هرثقاءريسعلا و نايصلاوانلا م نكس نمزكال مرنم :ىلل كعب عنم دازلاو هزهأ سيال

 ما صضاقو تؤم ناامرملا نام ةيارولل ى هركدام نلاشلاو ىلالدلل ةبارملا
 رز 00 ءرعأ دورملا مقدو محو عب ضانلا ناك اذأخ ماكحالا دفنت كلن
 د ودل ماقا ثطعنا مالم اق ازاو اضنارم استدلاوددرملا مديقرثلا مك نائنخيالو
 فورو "برس بد لقت ماتقنال ذا |هرطغح :ةداسزل ماىلا لغصاانلل تطعم ماهتحالا ريفنت لع

 2 0 27 رلاط م موللطلا نب ىلاوو قّباسرمو قاوساد_اكس لابرعملا نا ّئينحلا نع

 38 صم اعد نمصن ف كش منودق دري لعلا تع ىف صالا وهو لاق ثراولل ىف لا

 اني يح !امامههانايحاأيّبإب بلاد ماكنا نالزان مادو لاوأ من
 رف و لبحوب مالا واهب نييوشم أى وكر ابتعارهظيي يزلاو ملاول ا ازكو ءاحتحالا زم
 مصل وح دلل رجا تعْيح تامونملل صعد ماحأ نب ايال هيبرَف ثيب قف دقو مكذل نع
 ىلص نس نأسمالا لع هتشما ازاواسف ]ص فض اتاي ةييرف او ةشزاحلكن
 تعقو نمل عقث |ناد دمج صا مو دتقر تكرر ضصؤزحا وون مال دج عيرا
 00 ةهكعح نأ قدمو تول تدرعئ اذا ازكو الفن تناك وص ناورهلغلان ع

 نايسولل قف تدر ا ةىرلل خقق نلت > الا لاس ازهر كت اه صب ناش و
 توحراأ سو ةعمج ةيندااطتنأف اذا ىزولا هاىلع ممل رج ف أشلا لنعو
 ». ١ هحلاح نافالا كثر الؤأىص تونعظد ا تبيعم نوعلابرارحا مد الحر

 ْ 0 وبال لامع مضوموهوءانفلاوا 200
 هله لاصميارإبلا اص رحب وصوم فش و هذان املا اىارا طرثن يامل لع نفطع
 تانلا لبجا ليرولا قد اولها لآت هاتوم نمدو ماسلاب ملنرذ ميليح نصكر م

 .اررقو خلا مئزايلا ءامد يامالث رخص و ةولغلاب رح عمرتضرملأ درر يتق

 ناك نمورررقلا قت قوازه هتازحا مياعالصو ملل هترزيخ :بياسموا ليمررذ
 ايياصمة ملا ىلا قآيناب لع تعمل لوبخو رمل لها كرر كشيمملا مبا اس ناكم :ه
 الامو صياون زموهف ملا زحازرلا هيد ميسي مضولا نآه اا تسون ىلإ نعد ضاوفلتخاو
 قامللا ىو ساره وذ الث ف بينما ممعورمملا ز مدرب :نؤلصتم ةييرقك م نعو الذ
 معمل مزلب [[رتقو لوحد لف نم موزلل فون نأ عمل عي ملا لد اذا يورفلا نا
 , 00 مودم جقرلل ىو نأ منلمال ديلا لأق و تمْرَل هاعد مة ىؤنذاو
 ْ سميغلا تفوو.تان ناب نم عال و دوا ناطلسلا الل: 5

 ىؤماملأيا تايطلسلا خرم الاونروا هقوو ىلادال يزل ىلؤلاوهو ناظل لا أياد طرش كنزكيا
 . ثمان درب رملا عفى وركالل ةيارملل عرس ىأي ايلي د انصاتلا واريمالا وصرامي مناجم
 ” لئلا كمال أ ىماتلا فالك نالتهبمالا'ق ىلإ نزئوب [ذاد تام نا اهب ناطللا
 ومال ناب محلا عمم اَأب رم الاد رخاتلاب ترنتم ”ةسةوم جويللاداقزيلا د هل ندب مام



 طورت خو ضال كنركلو نييسالابرم ؟ تيبوعملل ةيجولا ضارعالا ص اهب

 . 0 هي طجوم نإ _. دصت نكي كوزيطخنو 0.
 الاقو لاوزلارجن يا غانع تقولا قزم ررذ نكي ناو ةلظفلل اضيا برادا طرت يأ
 .. ةطبطح مح +لدوطرأذ سربال

 هعاطلال دايورب 1 : هاش طوس مكلزك 1

 د ا تيس ١اوروْسب نا ماو اما تمووسةش الث ىدو ؛
 مضيت حرا رزع امال ىوس لاجر شال ع دانيورب محنالخ رحال سرا أدرادا طورت ميا
 دلما ما يلي ةراحاو نرجع مالا رك رجلا وزن ناد كت دل امرخررخد
 0 ىلا اطال 5 رطزاشب الذ خبات أكدت حالا طض :عايلال عل
 ىزعسال اس عنالا ناالا :عابشاب ترقعت ناو حج نال هدوك بق ابد انا حعدلل
 .. لوي نبلابلصتو هدوح لق اهزتنانا همي تف ةحكرا امبالا عبالو

 1 1 ال نه عال نش طزتساميعرا كل ندالا)
 منامالب نادل ارادوأ ماد باب 5 هدا نأب ةلملا ماحل نذالا انما دال طرشي ىا
 وجا) بابلا اصلع و هرادىدرسح و ن ١اوزعاج / اول حلوجرلا مزرحال

 طع طرقا ىلا ماعلا نندالإب عريخو تاطللا ةالص نال
 ا رابلريصا كوتلا قلملا و. مضاولا فدع تراجو

 يرجي تسويدلو نيو كررت قةددعملا مضاولا ك زعل نادجةتاتخا
 ع انام ةدرعس :ءاومىاولصن اذ دللرا دارخبب رمل ١ تزساب لس ولاناكو نم كان وكي ىجربا يما ىدنم توليد [١ ماق "سدح زوجا انا

 نام دكر نير جة زاولل متحد اب هرم جريئ شا لاناترسف قنا ارت ناو
 1 60 باعت ١ زعاح هريس كانك, وزعم مرياخو نيل ورش
 ف ”ىلىك هركب الم هظلا نال ماب ديد ةئلاملا حو عامل ةضراعلا دجحلل تعامح قت كلل نال اهرحد را معمل -ةريطلا اواص اوس لأ ف ةعابج الوم ريح وركي يا دح أ رج امريلا سلا يلع بجي نموه هرورعلار جره هرل درصلاو زال هزمدزل زمبلا يسلا لع بجبال سوه هروزعل رالف هزل ىأ
 3 , 1 ْ ةعشضشل مرو ةزرامملاوأ يسرا

 وماملا انرال ]صال ئميملل نال مصيالردز لاق معسل لبر وزاحملا تجر هظ ركب يا 3 هرمطان يطير زوجا م ١ هركب ناركرورعمرعو
 فقدم مخلا :نعلرب ملل هيضتي تضولا تأذ ناورهظلا طن (امالا عم عدل هنن اذ سناعدرب ريطلاره توا نمرتن كوز مالا لعةررتملا لربلا بالو
 ممهظْلا طاتسب وام :د١الا سولار وجب تياظتلاو اح لرمللاب تال طبارشب لع

 دا

1 
 ا
٠ 
٠ 



 3 ظ
 لاشرصي ماك تقولا لورد ىزداذل ايد رمهلطن نامل ةريو هركيداكسم كلب نوكيف عملاب

 ؛ر اضتعلاب غشا ثيحناكو هيلع ةنتب ادركزتول هور 7
 .اوغل روبل ايجيرعُر رعو عدتع ندعي ريطلا عصير ومي ماهرملغلا نوذ مْ نونت
 لش وركيالرورعملا ريلظ الاوز ىلا ريعرهظم ريق دول للا هركذ تدولا ىمنعب بيزا
 ١ ايررطا اى يطا ماسالا ذءرزهب نال ريخأتلا دل بسم نا الإ ىبلإ

 :  اعشارشرامالورع' نم ”ىسبامازارهغلا ل طسو
 و اجكردا تالهير رش فد أيكسرم نوكبالوااكررب 0

 0 أقحاإبرلا بجاووسلاو املا فيوبرس دوم وا 3

 ةعمللاقءامالا نوكلاحرهطلا,اداربعل لطب ل ريس اناا ىرتنرهطلا ةالص|طبب جا
 لاعبب لوب طمرم ا عرش كلود رووسد نلت رص ملاح لجأ هر ءامالاو ل هيد
 سدا روزعم نأك اوس رىظى (مالا وريظلا صام رود ىلإ وس نمنا نص احو
 ى مريظإطيبالا هرن عو ةرنعازه والوا ماسالا م رول كروا اوس هرهظ]طيروزعم
 نع للا لطب له ريلخلا نور يل لإ عسلا نال ئوح ةياور قو ماسالا مملخرب
 هنال ءاولارعبام تالا نرلح طعس [صياضحم :ىلظال وسلا ابا لو أهيل قو
 ثسبح (امالا هم عمل عدنو مماجلا نيلغلا ل صاذا ام تالخد أهيلا همس سي
 "ناد يعولاصعنانم ورهظلا نالطب ق ريثعلا م ةىىللاث برب مال مهاظ طال
 9الى و داود ول نلا هركذ وراد نع هلل ضنا انياح عمل ق ماما نوكي نأب
 لاق 1 زعواوا وبرسلا دوج وا سنتا ىف سم كرمدا نس نا ىدعد الّبم
 اعز ري ناو 2 موكرلا كردانأب ماس لاهم نباشلا حكرلا شكك كدا نأ ررخ
 "يلا جبر صيف مفحتت طورشلا'ر مود تاوعل جو :مريط جو م :ىحونال ارهظ ا
 يلننل الإ حال يريجالا فازقيو :ىسملار اتسع لاهم ١٠ستمكرلاسا,لع رعت مرينا
 لكلا راهوناو نيوعس مناواعقئاتالف ةالصلا مِن اذا للاوةءلصلا عب دام

 يزلاوهد تاذام ؛اضتعد السا وةلاصلا لع راق رضتاذ [ئافام داولمه مكررا انه
 ارد و ةلادلل نه ةىولل كررم الد ىرحاةااصال هب ؛ارّسشالا لش ماسالا ةؤلص
 فزحالا يرجع |ىيرح وست ال نانلنم أن رالركذ ال جوالو بلل نين طرتشي
 هبل ىزل انيبلا كأنو نانينسا مرخالا بجاووسلاو ماؤه ذ جل زلاركز
 م نِهاثلا نود ل والام مشا ١ ١:تاؤالات عين 00 3
 سم موب 'ى نالصلل ىدؤناذا نات دل ول لودلا نذالاب ميلا كرو رحيل ال عسلا بيا
 تب, اىزلا هال ٍيلاثلا ناذالاب كلد بكإند دويبلاا هر هما 1 قايل

 ضل نمزركوي ل نيفاشلا تازالارسع مسوناوا مال معا لولا وماللاو ةالصلا لعوبلا
 زوجي الا تارصلل نجاد قلب لا هركذ ,ىذمل توؤت نا ميلعإ وسجلت يطل ماس و

 ماكحال اراهظاو ماس لازهأ جلعوع حبش ملل مون :علاورلا ف نازالا راركت
 لامعا مم ةالصلاروضح نرعاعشب ملف كرت بكيلوالا نازالاب ميلا زنجي او

 يي



 اموت رلع ل نمدنأب داعما هدو يو بزة مزكامدال جيلا صا ئادأيدلا
 ١ مامالا عزجامازا عرس... ملك او ةالصلا مريد 1

 : قس وازو ةرايطإع <بعحاس ا ماكنيتبطخو : ًاتيره وال اى مدي نيب أت د دايخ
 ٠ ىصنتكر مائنزاو الصف ين, نيبامةرصّقب 3

  2طمالصلا وحرب ناموالاو ةياقفنلا ىاماع بطل جب نزيك مذ
 ةالصلا مون نامل ممالا 2 ناهرلي ؟ضلاو ةالصلا نأ ع هريعد -- كام
 ى!ةارق ناك ناو تالطالاب ,ركي لكلا غدا ملاشلا تناك ناو لسو ىزحا عكر اربلا صدع لص نا نبت لا سارع لع صل لل ةنس تأك ناو ةالص ف نأك نمو
 امس انلا ملك م (وليلا هركما ناز! جال جلل دبا اردلل هت نرك تازعملا نعإدن أكرضنا تكلا ناحل! يفخالاو نطل عمم اذا انهو عاسلاو ةالصلا بلغوا ةاصرا | عشت
 هركلازكو باخلل تذو ةشييانلا هركت لف ةضيانلا, ريع ةالصلا مدا انأو هركي لف ميشو يتلا
 سنلحاز |ناث ديرب نيب ذوي يا زل ان ذا اعرشو هلودو ؟لكلا ةهارك هوغو ب 5
 ناوالاك ةرارطلا_خش ةداصلا مزتيسركد كلذ نال ةرااعلع نيتطخ طور رلا لع

 ص مزحازلا ةدا وز ابرثاجاو ازهانسوبإل قمل الص هتالصد ىلا
 تنامي خ نولعني أك ماهل لاوسلا ؟اطعا مع ورهظلا تو جوزح!بهر)بلا نارع
 ركنا رك يملا لاونم موتيذ مند ضيخد رقمل درا موي دانس ىرالي با نسف نهيور ناذ
 لاي لصلا يلو نيرميال دس انما باقر طة عيال نآكاذا وركيال انا مهند ربا

 ٠ د وحيد أفتليقورورسلاو عزولاب دوجب هنالقور ركّبو دوعب هنال اديعديعلايس 00 لامحلا ةالص - ا
 ' ارتوجر,ىلا وفد الؤاغت ةلضاق ةلف الا تبع أك كرد م ىلع

 تلاوكارسلاووضلاو . بريا هرمنا مويزكالا
 : بامجألل ةرطملالسو شارل نسخارتبمل هلا ناو
 25200 سرني وأرن و ٌيسيرديشا اهو تار لك اي ىجرمفلا موي وراغبال ناك قيل كمل لع ماىوراملوصملا لا ورحل فلك اينأ لاوس علوالا مويلاوهزطغلا عون برس ىأ
 تابورملل ىاضلا ردد ةعمجاكك لذ بن بود انجل مولزنا]بنلاو كايسالاو
 ةلييعا ةريرحب نأ ولراوس باشا سحاسبل برن و ةنس هنا مره رفمالاو بلش
 )لاو ةالصلا لع ءلوتوإ [ضلا لإ مول ف كل : براني د هيلع جالا ماعلا ىدؤبو
 وما اف ردحملا داو ةالصلل انوملا لق رست كلذ قذال 3و مويلا انه ف هلال نع هونغ

 لخرم درورركم ]| نطح كتم لايم يدل لقتل ليملا ةسنهيتاماو هيحواجخسم ق ةارللا ينل وطلال عراسلا وع وراك الاد كبتنال ةمرسوم وركسلاو عقلا تانوينلا

 نايب.*

 باشلا

 ناس



 دحا هللاق' هئا معو ثرحل' مان سلل نعو زعدباعرلاب مي النا قا زوالا نعو مجاعالا

 ع د ةينلغلا فانك سابال ثيللا ىلإ نعو سو لوي
 تنال صناارإم للصم“ 2 ب هةرعنو

 اهفلاطعأ بيز عجطوزم طرشي مدعاة 0
 ١ اشم اولي ةيطحطّسال _ .ةاادالاو بوح قد

 لاقي نسوب يل دسعويالا فاكر كابا اجركم ملا اال جزجي نأ نا يا 5

 ةماعلا 4 : نأ عسب الوليزلا لاقاسخاا اركزلا 0 نال ةعيح ىلإ دنع
 .اهااما ناكر اوس ريعلا ةالصإبف الفن بالواتنام رق تابعراةلمل 20

 للملا ىتالصرعإ نسال از و راغل ةاموفبك لا ىو فاننا. لصلل قاموماموا
 ليلا ل صب ال ناكمللاو ةالصلا ا ىورامل تيبلا ىقاعسو انما اع رد

 طوتشيلاموردلا ةالصلل طرتشي يا لا اوس م لوفد نينعكر ,صولزنمإلا مجداذاذاش ٠
 لايعلا "الصل طري اهاذ عال امرا الاد بوجولا ق مولا طل لع ةعلل ةالصل

 ةالصلا رود 11107 !سالارزاح نظل تمرد لد ريعلا ”ةالصرجد تاخذ 53-7 1

 ريغصلا مال قرش لوزا سس ه]بقو فيحوإ نع ةياور غ درولا ةالص بوجو م
 ماسر دحاو لزتيالو ضم قائلا و :نسلدالارحاو موي داوزجا# ادبع
 حمل هريدلا نالبع هل وشدد املا ةيارغل مرش قو ةنسلاب تملأ وجو نال ةنس

 مّسسجرا واع نحدرار مشل ىف نم ماكل مالسلاو ةالصلا يلع هلم اكرنر اريعاصايس مالا
 لل و اخد نانا يسلك ناو ديحلا ىبحلك قدا حلل نالوا دأببعا
 ١ 00 ثيرهلا ويم ةزمهم اب هداسع

 املاوزللا .ىشلا وانت :ارماتشوو

 العارف لاول 7 ا ١" تدو ةولصلا نع ولا ثيريزفرمهثلا جائقرا حأسيتقو يا
 مامر اصلا نوح ا ذواه ا ةر رع ال صلا نعوزملا م دال اجلا نلخاد
 دنعاورييشتدرانلازم ا عبكو !نحاما يما نوماز لاوس الها طعزحل اننا منعاتت
 ىف لمزج نا مداد ةزلصلا لع رهرماذ سمالاب الحل ١ 0 اراسو مع ادن هدا صولا
 (للاو 1 بج زلدصلا 3 وادرؤلاح دبا وجان

 : تاريل اهركتاف هكر ةهئري  ناتعكرديعلا ةالصم رغللل
 0 0 ىلوالا ثنا اريكأن وُ ةعرلك ف 0

 ا تيئازؤلا نيب 2« قاواعش م ءاشلارعب ١
 ا د شداد د بار 0 ناتعكر ريعلا ةالض ىا

 املا ذاويفبكو : نعكولا قيانفؤش اولا نيب ابو انتلآ نجد اذالث كوالا ىربكي

 وسو همز هيلا هديب اخر 2 ( ماجن »اك
 كتاف تدل هنري انام : رأي مالوا ةروسو حالا ره جشاشلا ءآقاذاف كي

 00 قئاشن ا زعو و جوخ ءوكرلل بكب م ايزص

 ب



0 

 ١ لِساوْر عو يكالاأتريبطتو عاتتفالا ةريكت ةريكت شع 00 نا ٍْ

 ظ عستقو عركرلاتريكتو حاتتنالا ةريكتر شعل نما ةياشلا ياولد تريك سح ةحكرلك ف
 3 ةنم ا فسوب ىلإ نعودر ايام ةياريلل عرش د ةاشلا ان عراو ىلدال فسح ريباوز
 ١ اداتتماوأبهزمال هرمز لانسما البت هرجريكت اركب ناعما ثوره نأ ةليدأتو ىلزك 1 لطنعو سابع نبارك بكد ديشرولا نورا مل وريعلا ةالمحسانلا صو دارغب مر
 : لكن كاز صرزجارع ...لضاكبو ف تفااو. رو
 لص اهب اذ لا وزلارحئاصولص !ملح“ تلصوا لاوزلاربجد هيلي لالمل ع ناوعل
 ٍ انااا ةحملاكىعقتالانراأ نمل صالا نال نعراجب لسنا ورمز عر خد اذه طمقالو ار
 ١ 5 آ | ١ مرعنلاجإ ١ ثيدج الغد انكرت

 ْ ظ : اير نلمس . ديا "ريعطقلاك ظ 1 هو صلع وابا ارضا
 ا ملا ثولثللال هز ُ أ 5 رز ب انك ناك ل نخ ب قد طق وأنه
 ا ماهحالا ىف اندلاع جالا ريع يارا ديعو جزنللاب منال طئارشمالا سرد تركن أبل ا العبااو تقلا فال بريد إس أنلا ضعن تاذد ةعاجديعلا ةالمآمأ ”مامالا نا نحب ١ 00 طراد ديلا يرو

 تالا, ريجو يذلا نال ةلصلا جدل ايموصي للالريخأت بحت ااا
 كل ذروبضت هرؤد و ىزحد راباةشالث ىلإ يجالا ريعلا ةالصرخوند مرعتردو رطفلا فالك

 ريغ جاتلاب ئس ئككراسا ةش الث وهو :يكعالا تتوب ةتقرشأ مال كاذر عب لسالر ظ

 ب لاهيا مد ملوثد بحال د تيرثشلا لع و مقو مادحا ١ عمال اخ عدل نال دانيا ا اد جاو هل دما ل يال ةيزعلا ع
 : .٠ تنولا كلذ ماكحا اثرا ةرطنلا ءافح ا لغعلا ريح طحت ملعب
 7 في متللرم انلا أنتج ا فوزا وعسل و ردرول ند ه4
 قلاق بورنم رع ةذوبزعهاب هينتلا را ءاوجاوهدةفرجن نيقفاولاب هيبنلا ناو
 ةركنا] هنا ادجةدد | |ريجر وشو ثسوب ىلإ نعو باول ب قلحتب اليا نكس ريب وه ةيارملا
 ناهام كلذ نإ لعل ويش وهو ةويلاب كل نزحداىعاطتالد | ىسم أبع نبا انا يورام
 ترك بوتس -ىككا ىوني سيملوح ناطنس نا ىربالا ا عرلا ذأف ماو يشمل
 . 0 + للاخ جيارجل عرش فازكزاح هنشلاا] مويلا كلذ ضرثل اوعفجاول

 كيلا كامو نسي ل كلررم ١ . تييترعرييكتلاب ادي
 231 ثر . رئالل |ضياننطعلا واوب نيك فكل مرقم هددرمطلب ا د 00 0 2 ظلال ااددملا اربكنيتربرعبر طع

 )ا لادا أركك هدداو الا هلا ندا ركا ميد ١ لومي ناوهو نيرتتلاريبكت ةيفبكل ننابب
 ا هددارسا عزل مالا يلععا سا رضا ملل يلعمهاربا ناذ يونالا وه ادهر م هدو



/ 
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 كولا رك دا لاق مزمل هع ا ليرج ارا ازولاب لا بح ذيل ملدا لحل رج جوع
 د ذوركو هذ ةرانبلاب هيت أيونا هراع قو ليرجج توص مهارإ مسالم مول ابله الكل
 هلا لاتتح عركش واكب دنا ريخ يرد هنا هرثع مُذواىرمالك إم ىسا مس ايل مذ ادحولاب لات
 ةكانصالا نكيلعتلل نيعضولا قرملاب رجد لوقو ةبارهل عورش قازكرإلل هنو

 5 هطرع موب خم م قاب . ,مصلا ىرهؤعازهسجاو
 هال تاددرحم مايا ى هدناأوركذاو لكن لوغل ةروكرلل ةغصلا هزهزؤعجاو نارتتلاربلك ىأ

 تابح اكن !امعال ةدع موب مولا ةالص بيقعم فأي دبجلا 7000 نيالا و

 0  ىضفد ىو ناك ناال هاا ضلك تقع هناو

 لئاوملا بيقعدب قيال وريعلا م مدلك أنيلا عنب لصف عم ضرف لك بؤقعم فأي 3

 هني سيلتا ذا انمتملا بيقع م ٌكايالو ديعلا نالصو

 هعاطلا كال هؤادانأ# هعاج( عما اجازا
 0 انف ١ث ملدقمو ًاىثم نكي نارامالا لع 0

 الما نأكو زر قعص عرج ءارلاذا وتكمل تاولصلا مزمز لك بيقعرركتلاب ابان اهي
 ةدارماو | لفاسوا أهم يريملا ناك رارس عد ملا لع مامالا اذهب بلتقمو املأ هع

 ةرابغاوريملا ةالصورتولاو ةلفانلاربمنالو يوروبا رامالعبخ الد ابورقوا
 ' انا ىارك ةيكسسربغ ةعابحو دنا لعالو

 : دمدشا هور ع رك ١ نشتملا مود محل و

 1 ايلا تو دك راووزإتا+ هبرتلا ب اوامرتحا مودا 1
 لسازوم مي مدلرصع رجلا ور رج م قبمأي مذاب ماب قابئعي
 ضرع مب فلاي ديشو ثسرب ىإ لون لعنك تاولصنأق بيِمعر كتلا نوكيذ ةئينحفلإ
 ىعازهغ موي مسالا مويلا وهو ثيرشتلا مايا خو ىزلا مويلامعللا ةنيرع
 مح ىساى دست غم اتاطم رغب سيلو كرشنل موي وه يلا لل ىدنئجرشع ثلاشلا

 نامل قا ىيموا امام ةارماوأ 'لحرءلصلا نأك ءاوسوالؤا عاج ىرا ءاوس يا دولا
 نيرشنن مارا كلوقو تادابحلا باب ى طوحال اهنا رب رسلاب ارطوت فصو ائاوأب ورت

 3 ا دعدال : لب لسن 1 5

 أرح مامالا نكي مد يو 2 نالزفاعا كرت تالا ولا كرثبال ىا
 مامالا رش بيزيد ريعلا ةااصق مامالا كرمرا نم صال قو انه ةودلتلا ةروهسك

 اكد وعي ناد مامالا مم محم لخرو سيرسل ىرعسل نأْلش امرجدوا مس نايف :

 سكيب اوان تاياورلا رثماع 5 ريملا ةالبص ص رتحكرب كريداولو ءارجالاب ريولا ةالص
 ىو قرا قتل ريبكملارلكب «وكرلا ق مامالا كرداولو لؤي مور كيرداؤملا ةياور ثد
 م  طوكللف «ولقلاو ةعمشلو ثيرصلا قويرسلا و ىريالا مطربال مايكل عمال



 نا ا سس
 درا ار اءابقو واهم راه نأ

2-2 -- 
 1 ةوش رمح ضيا هرانخا هليملا ى1تلتساورفلاْ 3

 0 اداجوب نا توملا ه هرضح و أ توملا هكدالم ”ةرطح نم وهو رونهلل نس ىب

 نيسولا نمممتتد نييرمللا ا :عانملا نمعد نضصعدراتخاو رفلاو

 5 ه دافارلن :لوسرلاكلزل هدايا ركلي نا سو 1

 براق نيا هيدا الا هلال ماتوم اوبس يي دع قع 'ةداكملا يع ىأ

 000 ناطشلا يي ض وم مال اهب ىؤنالو مسضوهو لاقي نا هتيفيكو توملأ

 الح نللح د والا هلا ل1 رمال ل رازقإلا ماده

 نعوض 00 ءاسورام ماظل تولارود نقلب لقد تولارعد سئلت
 تولت ضغو هايل هتومرنع شو ىلبزل 55

 بيانا .تبعضكلا ل ناضالا مويحلا تبموهوالهيلشنت ماللا هه وهو هاك لش ىا

 سكيس لازف لرتو ارب عضو كن قزم هرجلو . ءطنم
 كازا دارنا واس راثد يا ارث ها وح رك راو ناب نإ ع ة دارا دنع ةننك زب ىب

 3 لب هدضو يح نام ندعو ةبانكض رن وإسنعو
 تانوازظ هد الو فقانستسا الو م

 ٠ 2100 2 ا 15 ا

 سجن الِكدالا تاق هلصاغم ؛احرسال ثيللب لي ثرحا د لسع سس قف ناتحاو

 ناو ا تا او هَل ماركت يل

 ةايلاواج تيار تعال تس فاز و ةتمروعرتسو مل مارك تناول رثأس

اإل فائستساو ئفضحالبأض ود 2 ةظيلغلا هتروغاشو
 رظإغبال راحرحكلذ كىد

 00 نط يون ام لل ]هجيج 5-5-2 .
 ةسا/ يع صاح تيما جر ط خطازحلا ]مهل اهلل 0 مرسبال نيا

 عئضات ةببصلا عوجلا ١ ىو ةهاركو ةنس بيطلا نال وجاس ل عرؤاهلاو هتبحلو

 كللا]ارزل اهريس ترابل اسخن ال وفل دنع نلوم تال ال انأكناو ةلابلاك

لشي /داهجوز ة 0 الاله دامالمرلوأ مالو دشرولالا
 هس ال فدان ارمازج ىلا 

 :.انلاولاح راهي ايهتشلاذ | ذا نيصاورعصلا

 : 72 ريالا كو. هيل ابار[سارلاىلعنم و

 : نلعأو هرميمقلاورازالا ل نكأ ةهسورجاسلع

 0 ذازب نك ةمانخ سمت اكشن

 ْ ل اثالا أند : تاك رترحو 0

 ةهباولام تنااخاسش . مانكلاو يرثلا 2
 مَع ع+ عا < 5



. 
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 ها هس 5 قة سسوس سس سوس سس

 ةنسو كل فو هاجال لوخعم نسما ضف لوقو إف تيل لحجب نام ارا لع لون رازلانهي زال رك... ىازألا كهل زئانل
 مدلل قولا , 2 ”ئائللاورارالا ولك ةدائل ور يشور ارا ,الاحرل شكلا: محسن انيكك
 2 د هذاطامكلا(و د نكاد بيجلااد_رهر> دإلب نيد يلا 2 نيبكتلل مرمسُهلاو
 00 فدازي ةارثل 1 هام 0 ةءلاصلا ءىدونذ ةنابحلاحن ءاسالا ا مال ةوائلورارازحرلل نرانوكلا ضل واسم لت ملك قون طدرن هذ 0100 وراح ةذائلل ا ورازالا هصسقل وسسقلا ل ةنسلا ضكذ ةارلل دازيو زماىلا توران
 حا هاو رادب كاجانيو د 0 نان 5 تبلل ناشكتاو ه 000 نئكلا رعت ىا ناشكتالاو هراشش اان تانك زا رقع مآو 0 نأكل املا تيب . ىدشكف هفن لع سكسرجو مالا و هيلع بوجولا تالو وراس نلت ف للع__جب صلع هتضكخ ىإ لاما ايمو هلام قدسؤكت لاهدل نص رهاركألب انررص منوع انتاح داحة الا ةسطام ]دار ١ روما انه نال *نافللا دن ارالا يع

 دما زم نيبنلا هدألا اشم و 1 ل
 : رك ره 5 5 ِ لكم ناىلا ا: 5 لد

 لتغ ايشرونالل اموعيب
 ماع هلقيلاكلا م هلا والللا نعطقس نصحبلا هأوأاؤأ ٌةبانكنحخ ةزانل :ةالص ىأ 0: العاجل غلاو ثيملاطع 3 2 7 0 ٠

 + ع يصل تنال لو محا م! عاولصم :اتلاوةالصلا لحلف عم م ميل ]صو
 لصيأ لاو ةءاصلا لع جل لع لو ديالو مرباو ابنائي م ضارب ل لوي نأب سو همرباىضارا(واريكب نا رسلان بي يلم مهلا وةالملا هيله

 8 راينا تييلا وعرب داطمنا هب مقر رالب غل اقركي ؛ ١ راموُسلا دون تاومهلارئاس
 اثناوأن ركووأت نريكوأ وأن رد واننلرأ 25 واتم واح عا ايهللا هل هن وثب

 0 د نامل لعدد قهانم حتشوي نمو مالسالا لع 2011 تبيح نم
 ؛ارجا يا طرزان هاعجا ملل يم ملال اعرا ارد لوني نزح 1
 3 ممرالبا مبا رءاحشم|هلاشلات دادحأ مهلا ١ اريغر انل هلجحارهللا
 اسلام تيلي ةالصلا جماست ف يوييامىون الأ شواشيبب ثيمالس
 رر ل وعد ضو تاو ىلا صالخ كاش اعداد مللاك رس ةعدارلا ةاركتلا نعد
 زار رمال بازعا قوة نسح ةزحالا ىو ةنسسح بولا
 .- قر سبل 0 امالا ريكاذاد هبالا اتيرهزارمد أس ولت

 مامالا عم لفرح ْن دةزانلل نر لذ لع يرد صف ماسالا لس 0 4 1 ا 5-0

 ءاكشألا
 مند



 يرنعور هم ميحفارنع ةالصلا نارا ءامالار كام دعت اح ذاو كريرل تنل هناك

 لخري يملا نااهرنع بابلا فلصالاو تارركت ثالئىضق مامالا لادم ةرحاور كي فسوبر

 تيوب اوالخربب ئسو ىبارنعو لزدرلا ملعريزمت ةحدارلا مم مال ءرئ اذان ماسالا آند

 تيرطلا اطفو ةاخبلا الا تامد لك لع عصيو مياربلانعيرولابحا زن نأ مقل
 ىلصن مللت مامالا مزخلاذا ٍقازملا ءاطن ازكو اهرب اولتق ناف تلق اولئنازا

 ماعاموؤسفي هسضن/أقو ةلاملل كلت لشق اذا ملل إب مملا قرب اهلا لعامنو يلع
 /دال جم نأف ثروو يلع صو لس غرس ةرالإا دجد لرتسا نمو هل اجر موبادح النقال

 داتنفل وهو جو مسن مال ةياورلاره اطرِغَفإضنو هيلع[ مد مد مداؤبل ةمارك قرح

 عامل ةنسلا له ا بهرم نيدو ةيبارملا ى أك ةكرحوا توم ةايذل لع لربام ل هاهتسالاو
 راكذالو نافل ة هاولأم ايوا ةقراصوا اموصوا ةالص عرؤل هع باوتزهكنا منآشالا نا

 كلموص عمأ مط موصنو كتالص ممأ مل اسقد ناربلا نحنا ثيرلاولارب ىف ملسلاو ةدلملالع.لوغل

ارث دربإ هارب |قلإ عمم نم لاف ما ماللاو ةالصلا مله نع ورد
 سشغئرحأ ىحا ندا وهذ 

 تارايتخالاو ةواّولا باث لوصو ف قلدخاو تاومالا دلحب رجالا موطعا تاومالل ايرصحوو ةو

 الح,سلبحالجر ةصالشلل فو تالفللات اردام باون]شملصوا مهلا 2 يراقلا لوب
 ذخان هوزؤنع مركب لو فيجو ارتع هركل نارولا زود ميخارق

 اًقْفحُرُو اذه مامالا هد ائناطم اف مريملا 00

 ماا لع تاولصلا دازهاذ زب انلل تورت ازاو ننال نام ارك تيار ر صازح ماسالا م ومي ىأ

 مامالا ماردكر رص توك ث يحتمل! طباع لب وطانص | ىلع ناب مز احر

 ماركا نب رمواز قحا مم اامالأب نأ طلملا انصد ىف

 بلولا ماما درعبو ب ماماعصن ضاقلاذ ب
 ّ .  وصعلا فام ضرموهف .هضرل ف انهلوالا مضي 0

 ًابمعلا يوت قاكىلوالا مرسي تيلللو ميش مام اء ماتلاد نائل لا انه تامل والاب

 ىصداوا د ملا تبالا مرقد ليقو بالا ىلع نال ماقد تامل ئوب ىلع نايا مزيف
 1 ' موعد مال تيلانحلاضف لع ةالصلابرماون نالذ يلع طيبا

 : مه اوس اسره صد ناو .مدملاملسنزاصو

 . اد اذ نا زاحام هرعدو اؤءارعا نأ يلوااهراعا 1

 2 هأعا ءيلع ةالصل اب انتمنالا ٍِهم ذم مع ايصناو مزلعملا نحت وإ نم 1 نادالا ميا

 م '" .«لاعب نالصلا اد نا نومالد يلوا لصاذاو داش. نارولا
7 . 

 ١ نيانسإلا دال لعإص نفورذ ةالصإلب نيناو "4

 : 7: ربتعل كازو يضشانظ

 فل ما ىارلا زلال د اجرعيو ضن نيرا ذا ريق لع صب ةالصااجتيلل نه دازاؤعي
 ١ *- ماياةث الشي ررقم وه دد_مماختاالاو ىككسالانولنخا

 1 اناككاضرنملاازلالا .اتابكراورلصعلو ١



 ا ئلسلا ماشا ل فاضرج ندا ىضوريجلا مراخ 0070 1 « كيال ا مار اشسلا لاقد كاف هيزننو باور قمع زها هزا دج نال رعم حريص ةزان لع ةالصلا وركب يا 3 نيهلا ف رم هركن اها لدعلا ار ويس تشركو ىرعلا عم ترابحو لوز الع رمل هم ئدرزحالبانابكز ةرانملطع مهالصرموخال إ
 د لابلاو نصرعموردجلا مراتك مامالا مأق ورههلا جراح تيمللا عضوولؤحب
 هئتم ةيس كا نانن . همر يس ايلحت 4 ْ ؛نرعلال اهرزع ض ءاقيالخ نك وادا عاام اربع نال هركز جور ملا يولت لاّيحا ب سيل مال ركل ليف ال تلت اهيا نايل
 نا دبلن نول ام نري <: ناسا منيا لك ن3 لق ضرم هرعت فر ٠ رولان ضرعضو سو 2 4
 و وزولا برص تاتدحوم وزحوتعم :ىهع وه و بيخوثسم الأ يوتملاب توعرجي يأ تاما لاح قلو بلابل سيد ضي لاس هو 7 راسبلا طيرسبالا اههزحوم مسالا ايومرقم عضنو تيملا لعرب اصيزحوم مم نمير ٠ سرففف صن نأو باوج جدر م ةىبرا|,لمحف نسما
 ١ : + بح اهتلخوملا هلمزاوه

 517 :مضوت نإ ]مق تدويوضيال مياويهصلاه ةزانحلاب دراج مهلا ناكوو مصاللاقو اىمللاماوك نتكلا نع وعضو :ةرسولدل مركب يا
 ةليشلا لي يزلا ناجل اخ كلذ نيكي نفولا كفن سلاوهو ثباجح قرعحي كري دلل ْ دفتس هيام وعم حرا كوريل ٠ ١
 1 وا ءاشم ملا نع واأسحاصراراو يوصخم منهيلا 5 ناالا لك عضوم دسار لمحو رسب لا قشسلا ىلعوا ةلشفل تيلل عضو نادل :لاعارجب قلارسنب لولا مشين ير بازل لع ةدايبلا كيو بارنلا هلع بن( 5“ باول اذرهز باتل اهرعب لاه 6 ؛ . هسدالوسر:ل معو هدأ مساب اولى تش معيوف ف ورع ليام لعل يلام ناس ]يع ديوأ سدا 00 الا 5 بلا نايل ةكف ليخ مدظأ مس لوعيل ْ يتلا ايطعتا# عضال 0

1 

 م 2

, 
 ا

 بولا وضد مول ناعؤيريشملا لملذ نجم بعفى فم رلحراأتانرروصحل يزنلاد الوصح حرز ولا ةزدو كو تاوهزرب م/نلذع !يحإب ا هل يول ةبرو نعم اح جوا ليضيف دحر سلب هل دومئس الواد تدرهتب كالا نال كازب مس



 أخ ىيلل تاؤىزو ئلطلا تاو نّساعلاو تومطلاو ثولهملاو مردلاو ركل تيرعلاو

 مرعك أب رلا مأوحا يلع ب زيبام رعا بابلا اره ن دالاوهو !سفيال غش وداطوسملا نع ءامن

 واخ ا ومرل جوصو انك مئافرحا ؛اريرش بابلا اره كل صالاو قايسا# هبا ناويلفت

 مدعو .نطنوف واسفنال د م/امدو مودولكت هولمز مهقحدلاف ماللاو ةالصلا عال

 هللا صرع نا فزنالا تالطالا لع السالالها فوم يس [فلازا لصالاطعقسوب لتشإا

 ةواوعرعناذأتتراامبال كلذو يدي مش اناكو كسغ نعطلارعااعزيبلا الحاملاهرنعاكي
تيباللح معا ددباوصر اعرازكو 0100-35 كالجامّرعت شاغدنم

 فايسوايح ه

 1 لقعب ناكوافلاب شافو لدتبالط «ماطلا لئلاز ثائالازعم

 لاهل: ثترب نكيمو كام بوحو هزتفامو
 ترب إولام نلسّجد بحي مو الظل مما ]ةاعلا هلال رماطنال كوه ياريس تلا ىلانب ةراشمالا

 لدحا نوئبالو الصاع اك لسغ بجبال ما مولعلا م زارفاهلا نعزارتحإلا | سنحإ لا لوتذ

 لمه هتف سري شله ورنكأ ةرابعملا ىزبالازارتحالل شبل عضو ريبلو ديشب اغلا نا

 لوتملارزاهلالسأ تمنع ناب داره اطلكوه هلق ى عبر شل رم ضارتحالاذ لل بإل
زماكلا عوز ,دعرازشملا م كلا أم ءرجأتيم دوحوملا را أل هريدك

 نورغملا دار اطلارس

 ًاهرحا عالم الد سان لو ضب حالو ةبادح مرسل نما ضرهأطلاب دارو نش رسل سمع

 ءايقنو ل غطلا نع عل ايلا زرتحاو تولي امرمد عطقنا نمو انميلاو ضيادللو تملا لئقاذاف

 امو هركذنسحالا ناك ولد اعلارنف تاقنلا ق كرت دقو وات ازا نإلسهن ذا تومكل نع اعلا

 منج للقعاإ صلاو نحب نما .يزجس عرم ةفصقد| .شلا ذا نجفي «دابلا دق نت
 درفب م مهو ةرئيك مضاوم ىزوغالاص ,جاوعاولو فول مام ليتعال تونحلا ازككأ

 مل, د امعزارتحا الظؤتملاوأ ريلي ناكل وااعهاوحرصزب امسخ ةلابلا ركع اه
 ذا مهانس ماطقسوا مرهوا ٍقؤبلتق اذا ازكو ,يلع عمنو] غن ناك صامد مجرب

 ليصل قابسأك قرا ملف و بلاىداسفلاب نرالا 3 هيعسا لتكن معزازتحاو 6

 ولن ناو معو أ دورحم هول اوس رامبهش قرطلا عاطف واؤماواب ال طعدا لئاق ناملاذا ايلظ

 لام بوجو وإتقبامو ةلوقب ملاراشا يدرج تملا نوكءفنسحفإادنع طرشف يذوأ مهريخ سم

 اول نأف دراي هن ئ دوا ملسم نتف نموأل مال يوم ابراجح توكياصر اطخ لولا بين
 بجوم ذا اره سنع ارش لاعب و عنعإ اسيش ”الرش مرحاو دجب لف نعل ملا كل يع

 بالف وادلامزتفاا سنن بجيل ا درا غاي الأ عرنع صاضهلا تنم ايلا
 لتس نبيل ]املا بوحو ننال تالغيال لأبب ادعم دما نعارمعالالا لطوصوا اىللظ دبا

 اوه انبلاٍرع كترينكب مو هاوؤو اياشلا رصلاولوالا ىنّوبإلا نصراعل وهأئاو

 ثترا عاهصلاى قايس | ايحالا ماخحا ممكحل تيلوا ةايللب تداوم مدوئم تفتري مى
 > تعب ءدأعرجيا افتر كولا لحما نإلف

 5 م«سسا رو |لشم هيددازب ع« زب هنعف بولريغو 0

 3 مهلا تنعم هسيفكت أقد ىكصّقْنب ماؤا
 ل
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 0و كلل ذ هل تؤريرقود يلا هنيرطلع ضل جاتني د داي لع دو نسل نك نع بوب فنا وي نك رنج بلاس هيغي وو لاو ةرنتلاو حفلا يمنع زبي
 يظل )تاك ملح ناق اذ يملا ام ندب و مدري ') لعينلا مهرب لتملا بوم نري د هرم مل ع اص نك ضيالا 0 ديلا 0 لسعلا بوب تفدلاو ماع 00000 4

 نياّيلل مريلع صو اولسع ؛ ةةزنيد <” تاف 000-0 تصح ا اذ مان صل تمحرد تامر وه اذافدتيإخ لا ءاملاب قلطنا نال انصراف هد 0 ينويتسا كف تقافصاحلانءاورع ىحا ,انهوها هاذ تقلظناذ ؛املاب لل ناطا ناك نباذ اثنان ما لوع جرب اذاذ جم ١ ا ا لمجد نمسوتسا لكل تن امر نيالا قويا تنلطنا لاذ مج نع ورسم مرسلا ىدد نراشلا ناستد ماقوح 00 اويأم م“ بالام د 2 نيزلا لحارس نعم نأ مو 00 الا ندارمم مدلل ونال صالمل اما عطوط 0 ةناكركرام موعم 3 ناار وأز رجا رجالا 'مروسل هوا ىا م هرج ناهتم :مايجإتنازا ازكأ يالا ماكحا مدلل د متم ق تبحو ةفملا كلت لسا ةلصةوةئاع وا مانوا برس واللا ناب كلذو ةابذع ارم ماك شب لازم ثنرل نامرن مرعد رق نارفلاىرز فزعالا هراووأ ٠ ا// ارا هزه ١نازخك ْ هانم ىف ن أك اهوأ مايح م اوأوا ا 9 لوىمحجاذا لعضو: 2 1كفنام اؤاايح راقد تزدحم الداع اللص ف قبوا موو تشوالكالاك ٠ تربلا ىةابل مزانأك ناباثترم , غي هلو ْ 2 نق عش ناو تلاع ءا دج واذا ضي لف ةيداكو مان مف بيالادارع /رقيرسبل ةامع قرج واذا هن «لرمللاب رمان اؤىشاا فأننا سخن + وم مع نا وأيا والخ وريعوس فد 5 ةريكلا اصحاب م ١ ناواإسضال# هرب .رجإتملانا 57 وال اا داير سوانا متن أ هوجو مضايا بجد ذ ناان فت[ نا عسب ة ايديز دقإب !لعناوأ دنع دمسْشو 3478 ا 0 مر داق رك صلادل ادديخ ,ال ةربركاتملا ناطع ناد اىللو انساك هرج 2 ادب ديو ريحو ازاوناداملان ١ذحإ شل دصلاة نك ةم انتقل و ةيرلا بح 00 دروص 3 "1 ةردرجإتش ١ هاوس نانا لحد مورمملا الفرح لهي ا لبسي هنأد ل نسجل ثيحمال ليشاما
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 اليم ةاصاولعزك هغتيزطلامطتواؤبلل د
 ناين نيرا ملا مركذ علل و داق طع[ ودل تق رصلا ف دج نعال ةراشسا الوهن لذ
 طميالوإ عي ماد تالا طفوا ودارت نماماو ىلوملا رئاسكم يلع[ صن دنولسفن ؛الوه يح

 دا ينال لتهاذا انهو هل ةناهآ ياعومالوؤسن الل يفور شلا ثيدو هديب قزلل لع
 مدد نا أ مز اذ |ىييلع مامالا دب توث رصد همم اذلاماو سرا ىلل لاح ئيرطلا ءلماق

 :ةكوشلا لو ةسايسلا وبلال: ص اضتلاد رحل جتيرطلا مطاقؤتت نال“
 ميلع ميال يشف هسنفلتت ساماو مالا ف 14قاىلا حكخ ةيصعلاب لوتللا ناو
 اذامالا نا ناخ ضاق ىواتف مالقن ىلا! ركق د قأ فلا رب اسك سفن لعوب هنا

 تماذ ممت ردو اهتددلا ,بجراو نسج! لوف ىف لع سوو سعي هشئإ تا
 ٍُ 4 طا نك ةالخم_كيوف يقم هبعلاو 0

 فا هف ناب يقسو يعاط دا [هزلادج ةالصلا هزه بعو كم راج
 لرتسا د أمام! ملا ةالصلا يلع موكوهو تاظخلل روم لع متقن ةالصلل ةيئانم

 ةلصلا لعولا رهد نيعمحا ميللع اذ ودا ناوصر ةراضامذد از ارجل غرو رمل
 ًالملإو؛تنأذ مرش تيكاذاو نابع اوف اخ باذغملأب وإلا نال عليل كك ذو مدالاو

 هيسالا "مفرج اوما: مزح دنا جب يفكك م مووقي نموا تنلا تنكاذا بلا

 الج ايزو يسن امو اءتلساورعلا نوحاؤنيحت "0:

 ”امت مزه ورملاوك ماسالا سفر بافما :١

 لضعف اص زعاج ىيصم اهبىضأ ماو
 2 داهم مللت كار“  ةاوعالا ل ىره تطم# ةازنما يتانرف دفكريو 2 لئاشلا ىوس 3نيتفكر د

 ١ امرقت اك ره تضم لساد ةدابلا_بلص
 ٠ ٠ ٠ هبلات ياتو تلضام منان -.+ لانا زعاو حال كالا 4 ١ 1 ع توكل 601392 7 جم 200

 أجي ةدرعلا نأماذا ' مالا حم رشا اذازح

 نيل ةلصا ىلا اًواوس اواز ناب اور عا ونبظ نااماو اضاح ميل اقبع نأك تابالح مرد

 ةفئاط نيفياط سسانلا مامالا لمه تزابحإ_ضاحورعلا نام تاو نجا كلذ زعرمطن
 تنايواوس َشأاشلا ةالصلا ارعامو تينعكر ام ىلصب جئنا طوانرمقدورملا ءازأب
 ؟ ازاىلا ةفئاطلا ده ومع ةيدانشلا ةالصلا ف ىكر مم قصو شال وا ةيعابر

 ىه وام فناطلا مريد صو ورعلا وح تناك: ١ هاطلا كلت فاتو وزعلا

 ةرحب مامالا لبد وأممم نأك نا ةيعامرلا ق سئمكرد حقالتلاو كيأتشلا ةالصلا قةعكر

الصلا منو ىلوالا هد فعالا مح أطلا قلتو ورعلا ىنخ ءفداطلا هر ضخ
 داق الب ؤ

 ب اشلاىهو فزعالا ىأتو ورملا نجوم م بريتا مح قحاللادةخحال اذا

 ْ .. درمملا حف قوبسملاو ةقوبسانمال ةرازولاب ةالصلا منو



 ١ وكلاب ةالصلا تس باب اكبنركركن» اع جريوملاو ١ لاتلابواادضيو د 1 "الرا نزلا ايليقتسا ءاوس اهيا وجي الأ نوم وب نأمل داك مرمل 11 ٠ "قدا نويسنر ان ىروا اجو حقخالاو ايت هلوقلاابةراواصو رجلا فول دانا لئن نوهرسال) ..قسسيادا اىالاضعولا د . اناهاعش# ىدازاوص "تاك : قير لو
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 صاتلإ وتلا نال امل لعام لقتم رعي هنال الص كلج مامالا تاج ئاربلا برقالا تاه ناورمامالعاهرفتم :رجبال ةنال مامالا باح نقال نك مناكذ زوم مامالا ْض ةصكألا بل نس ةمكأ ران مار بحمل د وكل وح ماما, ص امانا نحب : مانملا لب لمس نايذاك داجح كيرلا | : اللازم اطلب كب ناد. ؟امالا وساع ركبرلا: 1 . هزيم لاز عد ماسالا م أب ما'نلإ ناكمرطح» : يع كاد ماممالاب ؛زيشالازاحوأ كان انعال نوعه ةلبتلا نإ تراجو لح بمطعتب لاخلا يام ةمككذؤ ةالصلا وكتب ار ل لحللاو ميعلا كيد لالخالا هركتاهت دو يك *لحابلا نبال ك مافكن اكدر اح امابوح ترريقلا ماقو بابلا فد وكلا ى ماسالا ماقول و قروصلا ةدابع مشي مال رهاركلأ عم تزاحلباحالو ماما جرو يحد ناهولو يلع مرفتم مال رتهاركلا عم تراجابإح /٠ ورماما جدولا يجد ناىولو ميلع مرفت مال رهام جور مرهظناك اذا عشنالو ءاطح رقتومالورداداطع مدقتمر غل تملا مجوتم ردا ماما رهظملا هرهلظ نانو د. عفد ماتت ردا ضيق اهلل تال زهرا ىد الفنو ا صد تنايااوس ةيحكلا فانالصلا تداكحا ١ 0 8 ا / ل د د ل ةراطد ليدنلاو ضل اوز اجاردو .-

 ِه ياومولا قواشد ندلاد ماما جول مريخ وعم مال ميل داخل رهظدأئا

 كأن هدل جواك كيال نعزتعفنلا هل مم :الومالو حار غرم ولعل نمربال يا دالي موو نيرايلل ناحدس تلهب ام اناوةتعلتفلا ٠ معا ولا قح جارحاب لاذ و ملاح واذ رس ر نعاهب سفنلا ةرايطل وعلل نوعمأل "ان ميلا نحجووائازا هدزلا كر ل اقيباذلاو ىزت نم فارق اتت لاق ةزابطلا تغلف
 باضمل (تاكللا أ يدوجد بيسو د 20
 لعد باضلاكالهينمدالازل ,ادالا تدورعلا ميج ال ئازئلالع به ععإق رج الاب قرمتوا بجوام لحلو اول ةدراتم هضم ادا ططرشد لوم نالوح 5 تالغلل جواس 3 بوح بسوأ لوو برصالا جا د نيولا نع ةراذ
 اسوا رح ري عارغي ور و نكيلارود قير رحاب منام فروزشو طبزنلا



 ! 5 - مدا رش تالرملع خةاكرلارخا نم

 0 درا نلكم اكسم نوكي# 1 7

 لضصنوإ :نلصا جا ح نع نضوا ه ف :

 3 علا بسلام هإ نيد نعدلارك ْ

 طر مالسالا نال ]سلا نوكو كليالف كامالقرلاو كنلملا نه رحل ع اللا فيا

 اهلماباضب احلام توكتو اعزدرب ثيلكت لنا فلاب الذاحيا انلكم نوكب واهلك تاداىلا "مع

 كن نوي ناو مهم هاش يد ىزشنلا لمهالو قايسأمنناخلإ لعب الد اسوة شرواك

 يوكل اودو وخلا ءاشاو نربلاب اشو كسلا/وو قف الذ لصالا ةحاحت م لأن ككلا

 اهلهالا وكب لملا بكريبتت مايلهال ندرعلا تالاواىيهال لعل بنكو كاعتسالا مولسو ردا

 بث داييها ربل نل تاق اذااههناف اريثعم ريفر سل ما ةباهردلاث لاق نك ارجل ف مقو

 ثيجاتتعاوناه اذا لمهالا ناب لاهل قرت ناو ةرائهل اهرعاناالا ةاكل' ااه يؤ

 ! مارد نا مهواباضد تأ4 ناو مولا نعاهب توحاجا ىف اوليذلل و سنرزنلاىلا

 ثالث ليف نأتنحب نضالنم نينا باضملايوأ ثيم مرجاحنعؤضغيناالا
 ثال

 كلم كاعتي نامرلل ذا ةاكزلا ذخااهب نويبع: لهاا رع تاع يعمل اىيللا انجز نونا

 ذب يل الاثني دنعازأ, هلو :ةأفرلا لع بجو ائلا أيمان 1 من قبلا هاتع > عب ضبررد

 ثاكازاوذلان د ماصاب الحزم وا كاح نام اوس راملا يح مرلاطم ل نيدنعولضاذ داقنلا

 ةأكرال نورا يلحو ةاجعسرا ىإ نأمل اذلاذ حا نع عاولاباضب هلب نالضانلا كر متو مرتكب

 لال معاوسو راك ضو ناندو ايدج ننأك اذاو نيس ناك زيدا نات امميلع ألو لع

 لوا الاد املا لا ترم قت !ناوةيزالذ طقسا داق نيد عوازل
 لوزا هضدإلا نال عزا تالغ يل ولا هيالضوعلا ل م جارمن. ًمنعئبرلا
 /رادلا تزملالع ءاضفاه مينا ثمدز ص املا و جال تما يعل ضفواضورع ل نكي مناد

 يبل ما نماطيغلر وازن نعتنأ للاكل و ةلامعالا نيد نينالولجولا ولا نولا ثياب نزلو

 ؟لفنر مترد فلاب جر لك لاحر ةرئيل نكت يفك تمل طن ميرو نلا لحي جل منها

 ةانإلاب كدت ىلا جروماشلا لاقو ميضرحأ و لعةألز الد لول سلع لاحو هشيبب قف رد ئلا

 عني ضم عاب مرد نلايوأ ثري عجل نام زو لخد صومتلا ةالطال نو رلإلع
 نضشولقحرحاو لاللو نلا ةأفئز علك لع بجو رنا ةرشع تلوازن ق حل كزحألا أ
 تالوألا دهج زم بلاطم ولاج نيرلاريقو قف ميل تعمر لوالاىلا جر يبعي تاعابيبل

 حام ره ةأكرلا نواماو ةرانكلا ورا نيك اقزلا بوجو منيه هج بلا طم دل ريلام
 نالولل اع لاح ب اضد هل نام 1زا أم كاليّسالا دجد ازكو بقتل هئالدباسضلا اند لاح

 نك لف لوول لول ةأكز نيرو قلوفشم مم نزح نول نيأشلا لول ىلع ةاكرال ا ىرف راد

 ىككهتسم كرب لو لول لعلاح باضح دل نألا اذا انكو )أي اباضم برلا نع لول ف لضائلا

 الجل تسلا نييدب منمتنحلا خش لف ةازال لوما دامتسللا باضلا لحلاحو هر انتسا

 الجو كالخاب لو ها ةأكز طوقسم وأنتسلا قف بك ماد كلهأ كسل لولا نال نام

 تحاو قحراملا ثاحع



 ١- 1 1 101 10 0 0 10 10 10 10 1اا ااا ذآ 1 ]ذآ زذ 0 0 :20

 : ؛.ديابرلا قا لول بق ءككزساولام
 3 حركي ناوا ىوسللاب ذاةبؤكي نمل ثصولامومل اذ 4
 3 هر أنحلا اطورشم ملول و هل اكغا ةننب ها لام /
 ديالا قوه رقم يوشع زملاف ةراذلا كوم كلذ الام نوكياموا نايس أم ةكالاومدو ,موسلا صول نول وا ضغلا و بهزلا انث نوكأ د ياونلانمصوب نوكبام ىئانلا لالا نايا
 . اكريرئوتلا وز شلاو يلابؤما دوحول تارايا لوما انآ رزساتلاورلا ملاين ما أ دوحول
 ”ابشلنب زم لح نازل نهب خهلا لاومالاد شاني وا عري كلانا ن وكب ناباوشسالا م كيلا, نوكيا
 مردلا لولا نيش يعوهد ةرايل كامو فابسأ# قلاب 0 يلا 3
 ةراذلإي , زود يعجل زمجاو ةأكلاواسازجا' مدا معو رش د ضفلا ابهر د مأئرلاو
 امل ذاخاىهن ينو ةصووا سم كتمامو ْضملاو بضرلل لا ىلا متاح وسب مذ ثرصتب ئ حيف ناك لاف ةيللاب راى نوكيال هثرواسه شما جيلاك ةرابجلا لامعا مار ةنرافلل راو نيرعلاو
 1": طورثم :ملولل نالوح نا ريدرب إل ارط ورش 'علوملا و لودر لوتفلأ وه ل مارال ديبلاب
 هراتملا لغو لولا ملح لو قحلام قةأفزل ناو ةالصلا لع لوزن مكن خاييارا بوجر
 ٠ 1 ئ ١' ارييشريل د مدل ص

 ظ اهصورق ها يزلا هلام الد تناك لع بجيلذ
 5 ااكنا هل. ىربانالاداق . اناهطاذ ناك نلوصمالا ٠

 ىلا. , ::ةوسففلال نافته:خ م ح١ ىقانلامورعع
 5 بجو ف فرذ ةنيطلاو بعذازا,داش: قلاماو ٠

 3 اب قريت ىوساملا ... نيل نامز واادالا كد
 نالليا خر موكانا) :نفرالادب هرب نامل كلامذدال تافلإ عيال ىأ وييلا مركاميلع عيب
 !اينلا رجوع امل كلاسإلا هر وصور در ازعل لام قبال انك ماتا كلل بحرب ملف جدلا مدللللا
 وضو راهالا عوامل ض مممنبال نأف اذأ رمما صرب "د مذوحام راضااوااصارنأك ويلا
 ىه انوا الا رحل ةأكزلا ث بحالذ كل ا) لوصو ال بيانعلام ءدارلا دان خالاد بيذملا
 مخالب هلزئمرقو كالا هب فارما ة ير كولم مالرأوتسالا م نتا نمل اري شال وماط
 كلا ىلا هلوصورجف لعل مزعل ناجحا ابصغواانيدذ اك اوس دجال اهرحا نمسا
 بخت ثا معمول ينعزلا نايراوس هبرزلل لالا تالكارهو يلعراضلارابل ىتم مل :اكرال
 ةس ىرلا لاملا انك و اريبعم نأه ذا دا يصخ ناهماو ابنع رولا ناك اذا ميلا لوصولا ناكنمال ةأكزلا ف
 هبلغ نيبال لإ ايبرلا لعق يب )ذاق ذاررعالاق وأ طياناك لا ضب ثيحم ضنا واعرا
 ميوعلا ناكل نا[ نأهلرلا بتال 3ابزنب نسل لاقر لريال صاف ]كول شنال ةنيب لك نال ةأكزلا
 دورخلا ىلاثللا ووطن لا هركذرسمفتلا هس ل ذالا نوعان اضم نال اةاروخلا نازكو أرض
 تاللع براك توهرلا رجلا قاغنا فال لاو ةراذلا ناف اذا يلا ربدلا لوانتّدوهر
 لحرلا نصرا توؤرإلا قادت خو ديلا لوصولا انأكمالاأوجرسبلاوا تيبلأ قف توفر
 انلانيرتسل راه ٌنزاخلا كاملا ربع نيريلإلا ناي ورام ةرااصم ذوخالا كلاشلاو مركوأ
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 ةرغكام ىورو ممل ةاكزلا ميسان نخل اراه نا نال ول ماذ اذه مساع: اكرادزتحو مهلوس ميلا ارجحرانا تكف مهتملظم يلا هدو مرز و هانا يزعل دبع ريف والذ لال تيب قاهاقلاو
 طرشلاو هلندو وضم ل اللا عض خجل كلل لل كضواذا لاومالا نه نال سافل ءامطرلا

 لصالا نال الا تنالمإ غو ذيسلا ثدرد ىراتت ال ةرابعاهيبال بلا اوما نوكأ طر يأ لا هيل
 تتفرضلاا ىوساىدازهو ناحل لعارسس لالا "”ممجاول اريارؤلل لستة وو لعل هيلا ةنواقم
 لانعو دولا ةاكز طغس اضاع قداول دانأ سقما نسل طرشي ال «قرضن ازا مان اللا
 نفدركملا الخ نيعلا نعام ءارأ وجال دا نيج دل نيعوا ضآ نيد ةأكريئؤول و ءىلعلا زوون اد زالزةطقسلقنوهد ترون نيد بحدود سو لام !]

 ثورلإ اعلام حح دارا ازا ا" دركذ هني نينساملا ناهز ىوس ايرلا م محبه دول ةصالخل
 لص ناد ئلاورشفلاو لبا نم تري ةاشلاو , هني وم هيدوتسي م ةاكزلا ليس ةأكرلا م معد دريرب يفراارزعلا لام مرطعل ةاكز

 ْ رشسا بيف بز الثلا عم ممسك تمس م صأ ع كد
 ُ ناك يوب ناد كس مصسي ادآ م نوبل تبب

 اماوىّوحنوباتَس انحابهنوعبسادسلاو : ار عايض نيتلا لص فرحا ىزدرجر مح
 نم . كلاما نيت كا نص- ١ مانزل تولوا 5

 - - 010 5 <> وم

 3 ع 3 ء 3 ع 2

 نيعسن داكرحا ف ون . 7 ١

 ون بل زقه رصلاركب ىلإ ف (لسسلا و ةالصللا ميلا كاز ثرشسو ةدامللا ناتفح
 . انويسناّومالآ ام ايف عضاخمتس :٠ 7 سلب ال ندرس اورو سلفي ةاشملا جدو 2
 مسخ ةتيحواار ١ انيعب ىاد تسلك نع ْ فئاتكتمس ة[لؤالا أك حن ىافح مذ.الثلا | يف :

 انقحرب عع ورمعو نامت ذا تدار سما قاسي نبتسم الع تالزاذلب 3 ا ال وي سل
 فد اين ثالث هم ني لل وزسحو بام قو نييث اش هم نات زح تيثالل ونام و ةأشم عم

 ث لري و بام تكلا يلعن وازاز او فمان نس و ناتيقح ردعبر اووضو ؟نامون
 ةانم نيس نامؤخ تواز سسحو نوف لالا نيرا اناث فمرتلا شاشس م فاتح
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 فنعفوأ نعم ايش تالئرثع سم توابمعم ناتاذنا مع تار شحؤو نافحش النعم

 تس قو نوبل كن نين لو تس قوايروم نضماخع تن نوعورسحُ رابرعم وبرا

 نيزلاو نيتلمإل قانفح عراب جلول ناك نيعسن وتس و ”ْنام تغلب اذآد 0 ,
 هلوسد ملاراثما أم عزملا] ةّملل زن واجكبال نا ثيحال دال ضوزلا ناخب نانتسالا انه
 زو نيالا لعتداز اذاذ نايسالا اله سكان ناسححال نحارب يعبرناو 2 5
 فو نوبل تبد نيبنالثو تس قدما تب نيرشسعو رنج و هاخ نيسيرطد ,نمهخ

 به ناك نايس و نيئبام كول ازاذ تانفح برا عرشلل دزك قح نيسح ال نسوبراو كس

 ْ '*.سايقلا ادممذبلع 5تافجرنح

 1 ريلاعم ةعستوا عينذ .رثبلا ماه نثاتلا كو
 ' هدسلاب فارذ تاع راك 100 اداه نم ١ ا 1

 ٠ بجو م نيسان نش دازاهكانك 2
 0 ع دي 00 3

 ناك اعرئثنو ةاثس ازءاموا نبأ هاريعيراو هم 2
 4 ناناث لاك - ازا ورسعوىرحا
 5 تاي ثدلئارو 2 مزلب'نيتنامومرحاو
 ا بسجيزكعرا كلا بحول نيئبلل م م عمراو

 : ويلجأ راو مدل 0 سانام ٠ هب
 : اءلاكلا هلشم ثاثالاع طيبطصي دفاعا دا
 ُط 'ك كلثس رعد ١ذاباصتاو ا قي ريدرتع عبر وأ 34

 يصل ىو نيب وأ مع دال مريس نيياشلا كاد يزااوهو ويترعملا منيت كبي وحب
 ريالا حاولا عررتت بجريارا بس نيددر ]عوز يدو لانلالخدأموهو ةنسسصوا نسم
 نر اق بي نيس تولد اج نيتسلا لل انكهوا هس نشد نيل قو مسرشع يربك

 عيت و هئسم ريوس قون أعيش نيّسد بي سموا نسم يجر ثق د: حبش وأ
 ضسلاهرسبؤللو عصالخلاف از زول ماشدإا ,امتلا 'عاوبرا ىذا ؛أشس نا نيرئتعو 4
 3 'هاشسرعالا واناضلاع ثيمدرا ق بحي .ىا أن أنص ثياجن راو ل و نيملأ كال ةافزلا ق

 نيئامنوثاتاش نيرثسو ىرحلاوأ ماع قداعيجؤن ةاوركرلا وزعاللو ناملا لوادشت
 2و هاش تاعدرأ تدار مام م هايشملا موسرا ةناعبر ىو هايم ثالث محاوو

 قااؤانا درو لهل سبولا ى ةأيطرلا بي يارس قلااماو مىفو 2 يع

 ئّس الزرق نسدول ىفإ "داو لاغللا تنوطس اذا سهر تسع عمر وارانب د سوكزلاب طاتلا

 للاقترلا موب ضاشلاو كلام لوفوهد فونشلا كعو يراطلار اتخاو ]مشو
 م هصراإلا' ليلا عرب هيسكلا اولا قلتو 2٠
 5 ياسر نول دا ١ مهزال كيم لول نملا 1

 17 فص وكلا لقولنلو نشلاورفبلا وبلا نم مياولا قوهانا ةاطرلا نسركداسن ابا



 ا ْ

 سين زيا 0 رك 3 ءايلا اللا ير مشكل إرسلا يا ماوس يشل 0

 1 ”سضرعلا نيك ديث عا دأ 7-1 فيمن ماب: مناسلا حاص مصرتعاو اال ينير د ظ
 ١ السلا نزلا لعلونل ةفراحلا:أ/رايه سلو بوكرا وزال نضل رماسالازيتسضالاورتلا وزنا ٠١
 ظ ا دالشالا وازماسالا نليلدو يملاوهد بسلا نالو ٌمقرص عرش قبلا فالولماوعلاوإمارل قيرببل ظ

 ١ نوكلا نال نشأ طعلزني | مالماو ةالصلا لع دول يلو لاغبلا ىف ةاكز ال هرحوب مو ةراؤيلل
 11 كا مال لول لاب هيقو ةراكفلالا دانا كايبل حم

 ||| أب ةأزالو زذولع تامل
 راكلا ميتام ازذادلا راتصلا ىةاكرلاتسلو <

 لصخحطسوالامحاولاو لعن اىد ةأكرالد تناك

 3 لءءانل رحاوؤ دفدالازحلايزنا لمادللا صنأفال ثيحو 2. ا
 4 لمعلا ١ اذهب ربج(واعؤ 38 لضعلادرن .لعالاز خاب وأ 0 ا

 اشنوعررا ل ناتلوله ةافرلا يدات ال باضماا راعنال اق راكلا اعّمالاراذصلا قةاكال يل ١

 تاهولو ةس بج الولوا ةورحاوالا ناتسملا تتاد لولا اننا قرح نوال ١

 المح نورشعو ّنأمو هنسم هل ناكولو نانيسم سكئ ااجرشع ئش و امو نأتنس مل 0

 ثملا اراعصلا نال راخللا ساو راهصلا ريدر زحو نسكت ثسوىبارنعالا ؟ يا | ٠

 نما دحر ارامل ناب الا مهرؤملا رفيف قايعمج ناسا نوت نأك ْ

 ال ةناشاو لان ننالاز عاملا لعاام ىالعد امد نانو لوقو عددا جر خلوف هو اىيردلا مج
 لمعلا خبال تومل تند تبحوولذ بجو ىراا 'ماطسولا رجا لولا يا طسوالاملإلو اق لون اك

 كابادزولالل د هثعد نيحؤامُل ماللاو ةااصلا لع لول طسولار ان خاب لاكي دار نومل 3

 5 :بجاولا مطسوايبحوبال ثيحو لاملا تاوزقفلل]ظناطياسولا اهل 3 نالو ااا
 المس 1 ا ا 0 واعلا اكسس انسوا داافصو' 0 لماعلا

 ىنع و راتخالابالا ىرانّالف ةدابعأ يال اص ركدسزخؤنا 9 لادا نع عم ازاي لعنلا

 سردلا قاكربعلا لعرمملل بجو تير ٍمْملا تحال اهرأ نخو اكول ,جييفاشلا
 : ا او لا ناكز ا ا 5

 ير عرارتاض م لاو ةالصلا يلع دو فاو مد ماسلا اع اياتعيلا ومالا رعدارما

 4 مره د أمرشعلا مدر ةررصمر بع مأيلا ةأكز نإ

 بكام قناتنالاو .بصهزلا باضدالاقنم ركب
 هت ورعب 0 اديعتم ةضما اد

 1 0 سشسعلا يرش ليفاشملا م
 0 5 يتناك بكل -0 صلع شما باسات ند شاهر نانا اوط

 ؟انتلصن بعزل م الأقنم نيرتجؤت رشعلا يربي يقاشم تجسس نزو ا نم ةرشعؤك
 عم رشملا لاونمالع تضل د بعزل ى ةأكالا ب رمد نسج ضنا عرج سو
 نفنملل اهزعوا ةراجخلا لحرف واايلح بوزعم يوان وزعم تمؤلا و بهزا ان اكااوس



 ال و د
 ااسحوروا روف نم اءاصن هّمق تفل.نا
 . بيملا بعناروصلع زيفتلا عقتالاوهار

 0 وا لاععتسالا عابم ناكواوس اناطم أكراد اضل وا لاحرلل ركيسوا ارت :لوتلاوا
 .ر بريف فال دبل ف بفاوكاد عسسلاو ماحلا و نيل لح و ماوللو نوزعملا مركتسؤام
 "او ةلانشم نضد هزل مال أنس رك :يدرهازد زحصنلا مرد نادك 3
 لاععتسالا عابهن 0 لاحرلل مضفلا اخو :اًسإظْقْلَخال هدا جانبا لاياهرعو
 ناراوس هربا 5 ندا مال لاق مالاو الملا لح نأ يدراه انو ولرملا باش هبشأد
 تورت لاوننلا م ناكزا راملسلاو ةالصلا ملعل امه ٍلاتلائد ناكر نايدوناسه دو

 لجسم مارد ةرشعرب رت و تارعش جاما ولاد طاربشرسعز عبرا مجرما د اطارشف

 ؛ بامحلاب مي ةاكرلاراز باص إع 0 4 :

 أنس خال روكا قاف ىلا ناد ماسعوئملا عبد باضنلا ]خد سمح لكى ناومي

 ْْفد مصر د ةاكزلا قدازا رد نوعبرا مرد ىتنابلع دازاؤاذ املا سمح غلباذاالا

 5 ! «لدالا قئجالو ناهرر نشات

 : 2. امهذوا َضناصلاخ تيكا ووو لح
 3 بسن, : ا. ١ 7 . - مغ 9 1 و 32

 ًأاملكو :ضفوااضذ نا 1 م محفوضد 20111

 ىو نأ منهف حاز منجم زاالا عوقملا ثيحم_زمورعلا مكحنو زال موعبشفلا بلغ رل ع
 ٠ نيريبلاربع نال ىاكز ابوا رحواباضن ليد مملنقي ديب نأ ناف ويب حوا ةراقلا

 اطايحأ ةأكرل اب شغلا هضْعلا واب هكرلا ىواسولو مرفت أ ةراخكل ةا م عزرشبال
 3 ٍْ تضو _ناعرر بكا دالزُم و

 :١ + ةهييسس رشا ازلا لا: ..هه تبظ مامرغو 1
 كلل زنأك ثياليفباذا المرق هل ناكناتقوؤ :

 . اباضصخوكرقحم ابا تقولين. 1
 ٠ ظ: لوضملا بهزلل ييحرع  ريبقفعلا مضالاوهام

 اكاذا كم توذ ةراكمأ شالا ضعلاو هالو ماوملا مرماه ع ةافلابكالجا

 مرسلا ن]ك نا روما يئاوس | ساباضن بهزلاوا مزدفلا متم كعلم اذا ثرالارعد كالا
  "1انهما مج,نعسوز وبا لاق داني وف مدا منان لاب موتا نام ناوأهب موق هل معنا مهاررل

 لاقو بائلارّنلآب تةزداح عمنا ناو ب ترتشااب توه دوقنلا خاتم نافثنا

. 

 . صغاو تموز ةزامم نضورعلا تلو كلتا بومغلاكب اعلا ونلاب مهيرخ
لا تيراف !ذاالا رقت اذ خنببملا نال كيما انيس ةيسلاربق اماديلارفن ىلا

 سلا يركز ع

 انابتلا نارتكرل ةراذلل تافةرابهلا وو ةيراج يشولتزس !بتنريصا األ رتتغنال

 قررا يعبي قحةراّييلل نكت ]سةر الل كلل زريعد فوت ناو ةعراحلل تناغم < فؤن ناو

 ترون الذ هرنع م ةراايكل ب طارتشا نكيالذ يرجح ءكلتلا نال ثردالا خد كيلا ريق
 يلا طارتشا مرمل ضغعلاد_فرلا الا 7لععكأب ةملا تازشال توبي حوؤب ناو نادل



 ارسدالا يسم 0 ايلا نأك دوت نع اص 3 ملخوا 6 اكدواًرِصووأ سر ككمامو هرمنا مامر

 ًّ ةراوشل ”ميالد> لاق وكوّصلا ىمن عل

 1 ميلف ةرئكاييشمو ملا فد ةاكاقراجو
 7 رشملا اب ئددزوع لزيلالئص ةطعلاث كازك 2٠
 ىلا عورشسلاوزنزملاو ةغملاو ةرازكا قكلركو ة .رلا ىل زيتا عقدزيوجييا
 00 ١ىائصلا اماه قار .لعصومملا ارا دا وجمال ثعتةسدا 757

 5 برنت هل كلاهلتصخل كاس وحرس مىزلا
 طفس بانعملا ميج كاس ناو كلا صح هاك مطقسل لول رعد 0 وعل

 طقسال اذن هيلا يجر ىصأشلاو كلام لاق د .مكام طعس ضعب كله ناو اكز
 كالجلاب رو ميل دوهوسرلا ىواانل يف وهو لاما 3 بوحولا نإلع نال اوسو
 باضلا نمراول تملا كلمن و فرعنا دوجول ةاكزلا طقفسيال كالميتسالا نال
 ؟  ؟اكالرتسا توكي مدلل اليبع ب ىرتشاولو أكاله نولي مِلع وم لولل رعد
 3 باوصلل بيقالااز يمحلا» باملاقةازلاائاو +
 فس ىباو ئينحتفا عازه و يبباضملا نيباموهو وه علا باضملا ل ةاكزلا ناؤعل
 ءىمحللا ال :سيعدربا قوهائا ةاشسوهو لع اولاو ةاشس نام كلماذأف هاا
 مش ناك اذاو مروي طقس ف يورط رنعو لا حيزع محاولا لوظرحب ونس كاهول ئح
 ىلا كالوللا يرعب مال رنج مانع تليد بجو لول ريدر شع سيجا سم كله اإلبا ثوعبر
 باضملالل ابن يعل! لمكازهلل ءازاذأن يناضل لاماق ميلاف باضملل مالومعلا

 رحأومعلا ىلا اول بصر وب :ريعبرا مرتع, سح كلها زف لاك مالوش ل ىلا
 نوبل زيبا نلت بكي نس وب كارنعو ضاخخلا تيم تاضد ويس نومللا تب ناصنإلل نمد شع
 نضحلا رودي ام,وممللا كالهلل'مريارلا ثصدد فعلا يل كلل صب ءالايحش ميرو
 بكر طلسوىروص جب رو شلل او سلا ثلث هد نيرالثو لاس م نورس مج ينو:
 نجر الا قىحل للا ناكرق و ىفعلا د باطلا مورشيلا كالملل ترعب مال ثول تنم نو نصل

 ع 00 .:سيجرالان أو نضيف نورئعو رس كال رود قيد انو تيس
 3 لا 0 نال ىلل ف ادانزئام باضبللص و 0

 انام ناك نه م هاكرنو لارض رحل ولا مانا ى داكن باص لنأكن م نائغب

 لكلا ةاكز ىراو نيالا داما ص مغرد ةدام طسو ىف لل صحو لولا لوا معنرر
 الجم مويلخو قازكو كاملا حج زصأ ءأ تسلا نال ضال ات ما تقهاشلا لامو
 لنص لم مش أيل ناامدولصدلا كلع كلت وح جاتا اف ؟ابدالاو دالوالا
 5 راذلا# ةرثكمابساو وانتسعلف ىلوظر ابتعاد اربيل ريع هدانتسالا
 ملابرإللاو ةاىآؤلا ءوضوملا نال>وه هرعلا لئن صولا و زةرصلاو نهاد ثرالاو
 از اريحا بطلاب ريذو لصال ا لاخ الع لول ماك راسا ضيا دقت ىاةامزلا بيزا
 تنأثسام مجالزأ انغوالزب لولل هتاف دأفتساذ لماوأ ناك اذا أم مالح نع



 رعت ماس سيخ هيج 5 5

 ائاقنا يال لورد اف انتا مب لول ترانا نال لول اا فاننا ناق مان لوح)
 . ابهذع كاذ مث نيملا ىلا ١ص ضاع شأنا
 ام ىكرتنلادحاو . أيضنصبرفلاب ضولاك

 دبتعبال هاش ا كازد' كهلول ا صقنلاوأيأاضا 2٠
 ساند حو مترمد ةثام كزمولف "جا اهرئعو رش هرنصق مولا لل صد بهرلا ناءىعي
 تيسخو ناموا أند ةرشعوهرمدمام كلهولو أضرئعال هرنع بع يرد ةداه أبرق

 لضورعلا روف صناع اعاججأ ْ 19 نيس واراشب ورشع سجواشان د سجد متر
 ميد بام نداضو لم و ربان دهرثعال مرد ةداه ل ناك لذ باضللا متبل تيرميلارحإلا
 ؟فضو ةرائيلل نارنلا ا نولِل تلح ا ناو هر ايلا لا نال ةأكرلا يلع تبجدرئانو ةرعوا
 «”رغ لولا ءاناذ تاضملا ناصمل نأ مسرب مل لولل فصلا و لوفو لجحامهل ضورعلاو

 ف ْممربالذ باضلا قالا ةاكرلا بالو ناضل لعالا دّمعنال لوما نال ةامزلا م عئانم ريع
 رز لاح داّوخالا زلاح كاملا ايه طرتشي نيملاك اىزسإب ةربعال و ةياملا قد ةساببلا
 ' هيلا ظنا غيل لولل آه باضلا جوخ 1 مدبر كلد تيباىد طش الوازل
 يساعد نامتفللا مدام لامالم هرابعا نكيالا لوم هميم تح نال
 ٠ افرلا م ونام لول انشا قةيلالل ”موسلا نارك صلا ناةفد نال هتغصال باضملا/ادقم
 00 5 للي فلل مارك انهم نعت رثكالا ازكلوحلا اجو. .اقآقنا
 7 تاتيىامر ع زماسرتت < باصنفرازاجبصنل 20
 . يبس نا إل بغل ايرعرقت باضد ىرل زابحازكو لوح زيكا( لوط. أكزلا لفت زاجيإ
 ليم قررت أم بي [اناو ءارالا صرح اذا بيساو ءادالا طرش لوملل نالوحو لاملا بوجرلا
 يحناح سنس ىوأذ مهرج ا باض:ل نافاذاد ثالوطللج ادالا باها بح اذأذ
 . ناح بغل ىداذ رحاو ناضل ناك اذاو لق نع ىواام ىءازجاابأ ضد امص لك نإ كم اذا
 ْ ”ىراام» ؛از>! لولا ل عام دعش لول انتا غلا كامازا قح

 نزيل يشن صوم كانرئع ةافزالد ' ٠ ”للرأ “ ١ ١ ا ا
 هركذإ# ةراتلل نوكيناالا ىلا ثماو دم زلاو تووايا وعلل رهو لولا قارا ا
 . بسك لامك مايهرك ١ بحال ةصوالب ف رولا جلص

 نكرتمرخو قفاشلا نحو كلثلا جربتي يصون ناالا تكن وخر يال :ةأيلزلا لح نم تاميل يب ظ ا
 3 بجو ويلعئش هلام مؤجر ئامداطلملا طلخ نا ىررلا فانك ظ

 نعيحاص هانا نع ثروبو ة10)'مِلِعحو هلاطامراص لاىطانح دالاس اطلس صغنازعن
 1 2 7 اعلا 1 5 اغلا

 | 2 ظخلياتا ما هزخا كعتم نر شملا مساردهرياسأ نه دارلاد ارشع شع ترشع جلع انرث اعلا
 1 ارض نحا|ئاورشعلا تضد ينام درشعلا عيري نخليه ىلا خاماو طغد شلل مرشمعلا
 لخايإموهو ةاهز نهرشاحلا هزخلبام ناذ انه تال ةدابع دهام مْمأ هرِشاع بابلا
 ةأفزلا ضخبال للا مزخوبا» م.هازل و ينالو يزلا ذخر لا-وه راجع نمو كلو



 3 . * تيارملا ورش قفازك ةدابع نحوهم قف كزلاك

 ٠ هراوتل ةاللا هزخال هرايسلرش :ءاهل بصتنو 1

 سكران اولا وه الهر ةرانلولا عيلوم | :كززخا بوؤامه تلا عاملا ا صب يأ

 شاملا بمذالاو هرِغلع ةراملا نايل ب افتةراخلا ةافرزخاب لاول زكو ار

 ُ . ا نالد ةدارظوهاماب نلاد ع نا نأذ فارطلا نب + صومللا را ئليل

 ثرمازا'نطاىلا لاومالا مزخلايو ملجم ناو ماوسلا# ةرهاظلالاوم الامزخأبرشاعلا كلذ

 1 لا ”مرصر حلا !لربإلل ناطللا ناخ عاف ىواتخ اثو بال لل اخ نبل لل لكذا مدع

 تالا ,ادالاب نوم اوبالوعباب ىلا نئع ذاك لاا طعست نا اريعجوب) هيتفملا لاقام تا اوملتخا

 اكذاوةراسلل توالي كاب ابل خا ناوأ عضوم رق دصلا مضي ناو عدلا صبت رخال الود

 تاج نايتاوضرلرب الرستلاذ» هعالمرضجت]ة فالح ةالزلا,فرلا اع لاما هلاص
 كراصلاو تايانجلا» هارلل وريوشعلاو تاقرصلا مات ايزي زلط هراخاباه ١ ماهل فد ةأكرلا نع
 لاومامرربإ نانا جاخاةيبلا ةرلا ننعاوؤناؤا لاومالاب باير ديبي: يملا ماالاف
 لاو 'ازداؤن اف ئ ميدن ١ تن! أياما اهددرولو مللت ومات ناىنلا ياسو

 كتبع ةرامك هيلع حو ءريبأ ناكو ناسازحىلاوىسغ نىلحأ ممدصلا لخأز روع لس نبا

 .حكامتو تاعبلا مكيلعام1تووعت منا شح لطب كس مخ مايعلاب ال

 يال هامل ملام كشب او ايف باش كلمال نم نيم رانك كترانكف لاما

 مس وكما نافل اذا كلبا كلذ ويم ماليظحرقو لاه ميل عير وز اجري اد

 ىرشب ذب تورو 0 افشالرباصرع 0 ينعش ثروبو ماكر ملعب +و وكلف فلكل

 اال نعلن :رارملا اك طوحالاوه ءللظلا ىلا مقرلإب طوقسلا مرحب لوقلا نك قد عريب قام
 ا "صك ةوابع ةاكزلا ناو تع قرصملل ع العا جربال ما فريز املا ,روصنموإ

 مهالف طوقسلا ةياور تضرب لمت ليو يفصل دوج 101 ملا أك صولخالو ةصلانهلإ
 ًاهفصوأعزد ول الو نوك اال تع وعيا هل ظن ملل نع أفلا طوفسالا بم
 : اررص هركذ أ لفنعلا تدذ مرج وح
 5 سال نع رلا وا نياك /هاسلا وه مت 0
 اابلف 0 دلال انه نعنصميزلا موابزصب ةأك 0 ١ رمل عده مجالا

 آم ليم هاركلا لوح اك و نانا م اقرصو لعامل
 يل تيكا زاونا 31 تمودمأ خيالات 3

 بزل !ذاالواوس ماع بضش ا ناك نارزخارث اىل )

 كاذوم اسمه ١ىر ىلاششوا 0

 توين عا لاخا نايك لول نالوحارثلا اذا سرس عمق: 0 عب
 فقتل منيروا نيا لاذ وا عتفت ا لامنللا جلداوعام معا ضضدو ارسم دابلا هج اثير ىا
 فاقد نا ملل قرح تن واننا لاذ وأ مدلل كلنا صام ا نا ضاع لإ لع

 تاك ناو تادابعلاو هني لوولاو برج لا اركنم ناك ثمل نوت لسلل فلام ماوس ملال



 سم لع يديره زخالا قشاحلا زعارملاببوجو بقكاهت نكت نيكل ثوب يف كاصإ
 :» را كلاثلا كورلا هدا محر تسول ىلإ فالخ دو لوكتلا اجر تلجيث هزل مبرذاو

 قحذال ماوس ار عار دانه د هنيب ل لوعلا ورشا علا نها اسلل فخالا قحتويثركيس وهم
 تالكاات هداابرماوو هربخلل :ارالاب ضش مااطبا كلبالقناطلم اللا رفراخالا

 داوئالا قباوالا ا عوااؤاام نجا ماه لا. ضوغم ! تاير ارا ناك ٌمنطابل ا لاومالا

 فاما رشاملالا الاءادالا ارسل ذرشاعلا باحتنخم كخو انا صل تجف ظ جد ةنطابلا
 [ ومد اولأق انألملا خفاربام مب فى ارش لما نيمرخولام ندع رنه زخم تالف يثذلا

 ةيس درج مه رنج لأم نال | ضلال مفراا ىوعد 3 فذاا فرصيال أحدا جقطمزلالاقو لمان

 عا فراصلا ىلا نمل بالو هل باو اهفراصم اول مرلا لها ءارقجإل مفدلا ىفرصبال اهو
 ا 1 الا كال ب حا نا عا

 ؛ 2 ملعاف ثوزخإب مامرارذم معي [ةايرات معلا ورا 2
 / الكا سلوا توعل نكي نااذ . الشمل ءاسلف الادأتم

 ' فقاربانم نوزخاباسرارتم لع نائالاوانمره نوزخويإهرارغم محي منارثعلا يزال مرو يا
 - للا زحان الو اللا ن ورحب ايا ناال لاما ما نمعج نا ناانم نوزخابإمثم ميم زجوشتلا

 ؛ مهتماملل ملص وبام التحام ملم نان زب ميلشم
 14 رمزلا لها انما ورحاي ل همأماوا زخاادلامو " ٠

 العب سيئات ةناماؤيويلو ١ ريد, ةلرشعوج زج
 هربخارشم ممرلالهاو لوقو مده مراكلاب حا اننالانماوزخاب [نأ مهمزخانالاتا با
 اهنمتلا تاودو زرلا نال شعب الذ عرب دخلالا يتهقو شع فضل ذخوفرشمد ذضرلا ل هروب
 تاوجإع ةالرما م وزن م نا قزنالا لاشمالا تاذدزع الو كلزكرسيل لاشمالا تاؤو قو نعلا

 سوبا فايبتما 0"ناما ربو هاف ورمل هاا عوجرلابئواولا عرش والا نيبو
 بيانالو كلا سبل مال ةيراضموأ زحيدو نايقلاوا للا دي ىلالل نأ ناكر شعم ”ناسالا ذي

 ع« 2 هرئووطزا هركذلاللا تدني فرصة ئدااذاذ ا بْصحضوا ةأكزلادادا قرع
 امن ابان لوول 3 مهرارم آل اح نوكي فرعزت ١
 دي ماذا ام تال جري رح نامأب مجرر الام ثرتسع لول ل5 ةرداد ماشأح 10 ىل

 شالا مب لحي إو يزلاوا لسا يمول لاصتتسا رجال فرخالا اهإلرشعدال شبح هرو

 طررطلا نعلن انكرجو مامّوسللا و تش ند بوحرلا ننال ىهنم ٍنخاي قاشلا لول قلع
 هدد لات 7 رلا ا م

 فول ررككأ ونلدل نرحل وداملا وضون و | يدا لخ أك :اوساقلطم مرات ّحلامز امرا

 3 بابل يؤ عازل امرهدز اكرلآذ
 ىلإ 1 0

 دوجولا جرش رهزلاو دب دش و رضفلا نرعمد

. 
 دج



 رماوسد ٠

 : الا سلرللالا خباذ  الاو 5000 1,

 ”*”وازاقيزلاورساخلادرعاصرلا ازكو ادي دحوا تضف وأ امه ذ ناي ارسل ندعلا 3 ىا

 تكشاكناو ةكوممزمرالا نكت منادحاولل سأْخ ا عنراوهو قالو وأ عارجضراذ

 واذاورارلا ف لرحو نروم نع انازنحل رسعوا مامر أب سائاواهكل اياب

 ني بلا تفس عابم دال كل ذو لوشال_قداشلا لاقو انضبا سنك ف نامل الك لل اهاإ ةزافمؤ

 ملؤهانل و لون لول طْرتشسالو ةاىتزلا هيؤذ ضن وأبهذ ماو !ناف اذلال ارضلا# ناك

 "كحال قزكلا ىربا ىناك الد ترعلإ لعنلطن أذ نكرلا 'موهو رسال املا قو ةالملا لع

 تييئانعلا ناالاريصلا نالخ رسل مانهلا قو ريغ ناك جلشيربا
 ىلع اهننيلال يحارب

 دحاولا نحف فيلل رشف نحزو يكمل ا: تعاذ لجاولا يقيل بلاد مالا

 : تانتاييضيالاو وتل فنا اكراارارب ناو

ملا ةنلح قارن ع لونن ثرسل انرعم هراو كرحد نأ يأ
 ثئسوي والان وأكد هدلا حن ح

م نالطإلرندلل بانر لإ قت ريغو
يكرم رضرالا ؟ارجا ص 'نالؤاْنَن 3 را

 ةن رمال ابره 

 هلوقو أمر سكره مغ هنالزنكلا النك ةلمللا ضل ايبا نال انال ازمه ذ احا اراب

ذ مضرا ثرحو ناواوعل هرارب هلو لعن طع ضعرالاو
 ديحنوو فال دز نك ةهلمح ل نع

 شحلاوا هاا نال ضرالا نود ناوملا نع ةيلاخ وكمرارلا نااميرحا طلعت لا

 ُ 'ةيسانيملا قازكةنولل ةنهازك

 عرتدسفلا انلرجلا له جتنا شل زك
 مرلاو تونايلا هزثمو - .. حو لا ظفازهناو

 تك ناقدأب ضفلاو بهرلاك ةلحول اينعوا اوال ناموا يم نتا وإلي
 أمل الهيلا عرب خلا م مجيب جر هن ميني نسور وبا لاقو | هرن عازهو مهلا دق

 سايع:بان أمه ورينصلا م »رسل لخا نكي لاقخ هيدا ورم حد نرعملاك كولللا دب ميو

صلب دحارب هيلع دزنالويلا عقنالو ميج حال لاتغجربزعلا نعؤ دس ىلع تس ج
 

 رصلق هضيسلاك لف تطاول ةئاوز>رديعلا كالوريلا نورد زيزغاا نان ئلعرسلف

 امد ناكرنعاتت هلا وعرعشرحو يدخن كلذ زيوثالو ثرصلأ و [اطم ول لاو

 'ايتبارهلا خزخا |ىيادمالكو :يَغ ناغق مهن حا ابراصو بالراَ ١

 لال قدحوب ىيعبرجوم ويد نيشنال يجز درملا ازكو ملسالاراد فيولا سدو
 تعمولا و اول ى ددمالاو توابل نمو ظن نجا )لاو ةالصلا لعل 7

 هيدا 7
 لخأ اذا 1 95 ومار

 ندكا ف طرتشما ماس زود لمح املا ثيذدوهو ازنكترحو اذااماو يلعم

 ا 9 '. لب نزلا هركذ "دع نوكك سياكل الا

 انام كحال قاتلا يلعو ؟لسالا جمالغنازنكلآو 20

 .قاسوا سادحاذ:طغللاكوهةدالا لكملع بوكالَك مالسالا ةمالعرلع ىرإإ زاك

 0س سس بسسس م. سس. تي تح

 - تيس 2

 - عمو ن _

 نيس اص ل تا



 0 7 نيب امي كابلاد 0 او هكولصم نكت ل نا 00 سمار اولا قابلاو رش افرك رمال
 م . كلها“ 0 ب نارسراو وأ , كيم معنا لواب نس كازو 0

 هيل رفسإي !ورمكلا :مالع لع نأك ناثل يب هلال تال لودلع ئلمع كلا زوسال لون
 م ' دحاولا لا حب راوهو قابلا راش زافرلا اسلاوةالصلا ملح اقل سوح ف عمأف

 . سريرحلاا مكانعنل اسنامر" قايم لاس وحلو فائلا مال 1 الفاجر مكب عزل ماظدو اسوا يما جزاه حسو ولالا تيب ف خو ام - ف اوي مناانكو لالا تيم ثرا 55 مآ ماتيم ناك نأ مراوواايح نا نارا لوا كيال وه امتظىاوا د ودلالاربإ اند قلاب مصرالا تاف ناياالاورساجاخدرأب || هزصاو ىلا سوا ايمز رحارلا ناك ولو ةكوطمم ضرالا نب منا ازهه كلذ ثسسبلالو و : # 7 ظ
 هز اح هرغوا تالا ها تمازنكوا نأ انرعم برظراد ءارضخازافر رحواذإسأتسلل نا خب ١ لام سساورئارلا كلام دربال نرمرارللا» <: : ارا ركب إل رار ارض ازاه رارجو نأ اناس <

 قامرجاول قايل نمل بهزلا كرم ميغ دال طيولاءاضرافزا,رجدننا انما شحوا , .٠ +. ازاجرف ندؤابلارحالاو از اهرب نا جان رستحو ىلا نع

 ا

1 

 ١ ل.

١ 

١ 

 الز أمل هدرا .ضرادئ هرحد نا هردلسللا نزل زخا »ا ينججرسل مال بر سحالد لك

 - ؟زيبللاون ىزاملل ةرابعلا ترِمانلف 00 رربحو "ا 1 00000 , يا سوم ا أ اذا نسا تسلك ا تدعو و 1 قابلا هرمخاز ابر عمران بزل صا اتسرجداذ نساتسلل . تااه ماظبودسد ل قاب ورسح كاع[ نصرا اق ميعأت ناكريربح» نادا يللا هلع هدر - مسرى وجداناو نجد ناتملاك بطراد از (قازكم ةياتلا ةرابعر اع رع 1| رولا مافرلا نو تيب قزلإ سل بوجو نا نايل للا هرهوكانا ةياضملا فلق ةيارحت

 م0 هيلا ازهزعضرإلا ماني. عرسخ ىزالرلإكيرتو . 0 لعسلل كانك شسلا اره لسملا» يرنعنارسالا»و غاز زولك جوجال وكلا طازتشالا م و ةأفزلا تراصم نريزؤح ةالز مصب و ارث ذوخاملا نا كشسالزإ دير سبل انعام منو نالخ كاس احلائبلاو باضللا !طارتسالا هج ع ةاكرأ تيسنن ىطعب لائحرائلا» «يرزلا ةايثر لابب يارجل  نورعو شؤم اكل مزحوب ذا مازل نع ةافزوهذل ةرابعوهدازتبالاسلا مزيون نسسالاوهاهبابلا نوع
 اوبر شعرمملا تاما انهرتسصلا علا مليونا يلا مالا جدار :وصليعاا يوراا مزح خيو يرسل يلا ريد هدا لسغلاف رايب يسوع راف اذانجرالا نا نجيب 3 بمرلار نكي ابا ئيسشلو ا . بط تم اذ نافامازإإلا , * ١ 5 اوت نا ازك مس .٠ ..ى ا

 رو لسع يضر ارامل ةيرنسلا نصرا لسيانكزأ راطس3 لذ ةيحارح تناقازأ

00 



 لعموا بس واق سان 3 ناو علا مصرح ميلا هلع رصرال ميزعياماكو هزئازكو هلع

 الاناث ةالصلا يلع هلوف :ضرال موكانج خلا رمورتسكام تاب مانشيت لوق معا
 ييعلاب يتلا هرثرعلا ضن معنلا وس اهو شعلا ابشع ناكوأ ثوصلاو سلا تدس أذ

 . يي باد برا انهو سغ م هقورعب برش يزلا لاو نيتحوتملا ةثلشلاو نلمملا
 مخرج منسم نت يا ديداب رع ةلامدالا شسعلا بجبال اكثدسأ ممتجاالاتو فينجيل

 أمه ع تاولزفال قيرسلواعلاص نوتس قيسولاو قسوا رس ولماذا لعنملاك

  فيشفلو لعل لم ضرالا ل لختسا من صّقيالامالأ بربري لل نأفاسالا اوفورنع

 علا ضن ةصقم مصر لعل اذا اك لالختسالا «صضفاذأامأو نيتلا'زك دبصقأاو

 ةيرشصلا ضصرالا م عرشام]ل قرشسعلا بج مالصا مل ورشعلا كسلا بق ئاركو
 : ١ ًانمركامإكمحلالختسالا ء لصتالامالا تاو -اوىملاوأكذو تناكذاو

 قش نك بالورلابناكوا ... قوس بروي 01 دي
 : هلا. نع ءاملا دهس ره هيزلا هنأ

 وشل نوب بؤشعاماو_ .٠ مف أ يخع عيزلا ةناو
 ١ فرب يعي ءأمسلا ارك  ريبلا ءامزاملا انه نانا 24

انمرالا ”عارشغنسم تيرا
ا يلام وهو توبوساذا ةمرشعل

 ا هروخل

 اامسلا نةسام ماسلا وةالصلا لع لوغلرفبلا هريرت بالدرب قسرا يسلاولبلا نكس
 هيد الاو باكورلا ٍلارلا و شنولا ئصن هبل ييأس را ةملادوا بزي سام م امن

 قش دمه وارشسعلا نمرالا م مرا بجواوإن عب :قب كول فو امالأب قست ىرلا

 كلا ذ نع ورهتلايركو زعبل ةصقنو لامعلا ةرجالاملا باع بسجالف 5 لو زرلا نوم
 ت اقع كن لنيالاداد مصن زضملا قابلا معنا يعز نزلنا ماك
 ل جنك ) ءجولو نوعااضرالا بحاصل علا انأطل_لا لمحو دصالخل قد اثبوزام

 كنعد توحولا تقوئاوماتخاو جاطظاما'منافاذا فىّوولا لعد تسوي وا ريعزاج

 م ماي“ الا تةوررشرتعو كاردلا تقو تسوى ا رنعو ثلا وبل تقو 500

 ؛الا و وقد كال تسال رتعنأضلا و ىدلتخالا ةرغريظت هر بالملل دل اوصح»_ؤصتلاو

 هأيملا هره ندإ علا أم . ةأمسلا اه داريا ام ناكنأ ثلا نعت يشع ايلا نأ نيعب 0

 فعرا ناي اذا ماو برش _زعرا ىك نمعلا وارهبلا 3 اذاازهرحا الو تع لخرا 5

 2 دلل ناياذاو ءرارهل قلت انبربا هتوخل هرمكلا فريا قامانإ] يازخ جل
 تال حاول و عجل امب هأعس نااماورشعلا امبهاّمس 'ؤارش الف اناتماملعخ

 لمح لع اةندنيأ وعرمرعنال ون هرادقيسويعاع سيلوتالل عمى اره ش قنا

 تالرشعلااهيلر زعبل شمل امءاقسناو جاط فدانا هطجحداوأمس نك
 9 ”ىقننا هلاك قيلت ةروغعوه د جانت نيعش هولا "فم دن
 ١ معا كاز قزخرهت ملا 2 2

 هزار و دازئعب ع هذولا يارطو فرمكربز لثمهعلا اهئ مح رانا أم
 د هز سرع

ايهسامو حعبرإلا رب لأ ملوع.خالا تيببلا خه ارت مرقم هرخ ارك ل وق و جارخ
 نصا تع 

٠ 



 : بز هلا اولا |ضامو  بشياعش مال كازف ىلا 200 ىرحانأك للا وا لع ارد ادله وي : : لارا اولا لاول سعاد قسمت 4 ْ باخلاب نيد ا ةرطو بولا ضراو ولها لسا 2 + 00 لا بلال مي سرا اولا . لتس: دسم دع ١ :.ذ ازهلا3 ا جرو ترودو نوه ةعئرمإلا هذاا ٠ 2 رئوصوم يذ ارا ة سس. ةضورعلل زجيرالارممالا

 لجأ ميزت !اموهو بزدلا نيام مو راضيا برعلا ضراو سن ميلا[ لي ماراول و دح
 اس أولا نأكو 203 وايسأم ملسالاال مساق + ا ممأق هين تناك بولا مارا كتب هاذ ال ىعمز جال نالذ برعلا نمراا ماو ةليعب وعلا نط انيبج نيب هو اريذ يا ةونع وه امازكو ةرامولا وعم ميال نيللشسلاو )لا لع طول رجال محا راها تااماماو اولا ضرأ4 يجرح نوكت نسا نقلا ناك . 2 ثلا | نلعا عضو مرعاشت هياوعر املا نالف ةرعبللا ىلا نير يبت مش ورمعلاب
 ارطون> وهإ نوح نسم هلهاد نيالا لعق دوه اقدددا مر قناثلارسوانرنع لوس وه مررنا احتل قرصحا داوسب ب-ييج حملا داوس يا غل داوسلا م لوقوا يلح تمظونإ مقلع دبا طصددا لوسبر كو وعل انرال جارح نولت ناك سلا هش :كمرهرا
 انين ايري سلا رجول لع جرمنلا ورب ازا نحنا يدب ل نولي ناب يابس باننا رج مسما .. ىركملا لئلا هوطعل واع فدا «هرهال هج ضارالا اددرج امل ناطل سا قو نادنلالا تي تطسف كلاما ل احلا ةلوهجت تيقبدامكالم نصرا مادا نال ل هال بكار نفل نيد تزخا حو ياا نوب انضر يو ةيبرازبل قا زكام نصرا يس وهررحا نإ ىهام يرمي جاحوهام انرسو بيرتسوماامامنم نات ئصارملا م جارط ضوأشم ناو معلا هنو اش نارايحلاب ءامالا سلا دودو مملخ أش ناو بر نحوك و باعلان اهمسفر اش نار انما مف ماسالا نأف م مش امال مج ناز ماهم حس و ةوع تدي ةللس لف صال ذو رصم كلركو |بثلا لحوار ااميصو جلخ ماشا ىصاراوأ مه منكساو مرا لهاا يلا مامالا |ةن ةراب قي لل بج انك + < [طورواهلا ل نييظوبلا ارا لا جاد نو جال مضار لعو ير مس وراس ىرجأ ١ ترا ىداوسلا له فان نيزسلا م ]01 1 يرلاقو ىل نأتي تلا دع اند ديا وعلو اقداوبلا ا ىتضد ١0 يؤ مورا كلدو مههلصوا لعيلما مام فاورهملاب نأ مايجيح نولي ازكد رجل جاع رؤصن صح وهذ نادابهلا لقتل والعمل سارعو راد سا ناولح معا يزعلا ايبام



 بربع رازلا اياعرلا ص شرعت عسو ٌرساون و هزكرتوا ٌناطلس :

اصارتشر/كلمال لالا تيل ضرالا نه ةيشرد ميعشلا ومو ةوولا موسرلا ممدحأف
: 

 , د هأهيراغاواهيراجإ روج كا ميم والو تها ايغب موك الك تملالورا يتلا

اهثرا توناقلا بسك وخر راع طش وغم دوعسل
 ورام ابلردالوال 

 ع رازفلا نييسشراىنلا

 اوبا رمالعلا موج لا
: 

 ابريطعت ركذ دل نكي [ثاودحا لحاربال ديباف اره نصتركذ هلو نر ١ تاماداو

 ىلا جولاب ملا اهزخاياك اهناخأت تنب نإ نانو نو همملل تاماذأو ضآ فال

 ”روخإ | عمال كابي ميجا خلو ديرشملا عا نالوألا نامل اهاو ىباطلاب اننا
اولا مامو لوقو معا ص مهذ أهثراواهفقو دانه و

ذه ضد وماؤأ ملوصوم فام 4 ت
 

 ارسم بالا ل هو ل وا ارسم ةعصوا ةزصاهرينامو
 و وهو ناعبام مرج فل

 » © هالات ضرالاءارخاما ١ ىرل مير تعم لوالاارتلل

 0 فتممظولاوةب ملاما 20ثرعي أن , يام نئصيو '

اك نإ ناةأنقم و ةيمرتنعم بلا بّمالا تاولل مى مق وأ يزلا نايا
 ماى ت

 رث اكلااماولا نح ىازهو فشعوفو بردا ةيرثملا ىلل ناك ناوي عرهف بز

 راق اخ ناعسق م اال نا لمريم ضرالا جلخ اما لوف دات لطم جاذللل لع بك اذ

 وخد ثصللالل وغوا ياهتم هرانحلا ؛مافئ اشم ازحرضْرالا لع رامالا ةدنا هو

بيخزمها حسو لع ملاهت دإإصلماعدتو كدأهلا
 داري الو زمر لا جلاد فصي 1غ ر

 ةمزلا قايم ماسالا يعن ناوهو تظوم جارحو تملا لع
 حانت عركتلاب قلع

ثم ع امهريعو ةرخبرلا تاكاناتسر نان زراكو تيعراوس
 مس وم تظولل ل

 رس ضو نواعم 1 ايشكرع لالا
 7 رراتدسلا مهر ك ريعش م أصلا نأكوأ' 7

 م اهلا لوتس ضلروتو .- ماردلأب بريل م
 5 لّمك لفام رق م مركلاك لس يسع ئعّصلاو . 8

 ْ رشم مال" 1 5 مطلع وا ءاملاو هيل 4

 يوم تلظول جل نائمب_رسرءاشلا أك فر ذانلا ريا مهلا تلا جال
 هلوفو اسما نضو كلو مدد فارعلا داوسىلع لعاب دباوصارر ع مامالا منع ٍيزلا

يسرح فيا نطحلا كرئازل ريئايب نادتساس رحلتك
 ٍةاصوارب نم عاص هاملامعْلبيِب 

 1 عسوه ل اكرك ؟س تيس فاعارز 0 2 رو 0 4 غددو » عش نم

م صم تاروش تس عصالاد مبما نورثعو جيراب طبنعو رات عصأو
 عد ن صد ر

ا ردن هرنعذو تارعلا واوس بيرج كال ميو
 تب جاو مدح و داتعل

 صعب ىلإ لمست افاز ١ لدفلا
 بر هل وس و ملع عندنا ىصرر خرب ره مهارد نجح ْىطرلا

 ,متلسرايعالا نولي نا مركلا جلنقلا ل امراؤعمو يعل !

 كللذر ىاطلاوليقلا رجس ركذ امرت د انهض يلاَخنمرالام عطق نوكيا كي



 ع
 ةخاطلا انس عرالل تضو نم ميكن يطرد ىياعرتعم بابلا انه ق رفاطلا عا لق وهو رن الان إي رخام تعيظؤل ,هج رسل )نينا ص سوق د ةيراحتالا تيباس اعزكمو بانعاوراغاو رق رمتم] بغا هو امياحا لموهطرأ ناتسلا د تاوعزلاك
 ىلا وا ةيزئلا طا صرحلو لا جلت ىرا اذا جال لع نعل اهنس بابل زرخأ نعتفو رحرلا ى ذكركذ نبيل هاررل اللا جوج نادار اف همام تاكو رمسأت ىل اهروكيناوزراف ماردلرالا خيال تباكذاب فوزحا سطو ىلإ نصامالا لوجينا ماسالا دارا ا رع ةفيظو غوار نا ارا .مظوبنا مامالاردرمول اانا انكو ىلا قب ودلا حر سوي فا ينع نوخالو نامتغلاب اراب لاش ا جلو خرنع لاو ل :رايزردع ةرايزلا هاوزياج عي رلا ةلقرش نامتنلاد مامالا يع حالم نمرالقطت | نااولاق رقأطلا بابلا اله كرينعملا نك و تيءاشلا تيببلكلا مذ نا نأ ناك دا فاضدللا ّناَحْمصَتْنلا زا

 حيض رلا تافازا اره اردو نك ارا ا عاش طقس <. لل ضر الا نعءاملا
 22 اناهالت نا نألاو اباصاناو بلغذا قايك جحا 5 ٍ :اهرعد رجلا قعر فم جازال مهر فرارلاوهو تكلا دوو جبال بجي ةعاربزلا نيصاذلاماورلعلا اما يف موجب اند ةحارزلل عال
 طةسمال باورلا لك داك عفرلا نك/ا اؤااماو مدد فلتيالام د او دربلاك ةذا ءأصا نا اًركواضيا نآتلا تاوعل ضال لعمل غ ازا نلغ جلو طقس تامل حطم ثم ىا
 < ]لل قازهو ا رعرزي وا هلطسوأ يعرز سكت اذا ضرالا تلا يلخ جالشبسجو حدر , امهانكارابكام !مهطعنا عش بجعو : 1 * طعس اررقلا كلذ يق ناداباث عوإل نكمسامررذ ملا متي ذا «لع كومتف مايطمونسا - علل
 وركماذأذ جراتل وجو هرارم نالوشعلا نإ ىبس اكييراقم رتل نال امّدذ
 مائلذ ,أبساو توق مرح تكلمت ل ذاذ أمد ةعارزلا جن كتلار ارم اد بلح س ورممأشلا نمااك از مارال اما لاملا با تكا نع حاننمالا لربع رفم قب ةمراخيوب م علم
 نخلي واه حوؤبوا حلالا طعب و قلالا بصح نم جلل خيو ةعرازم عجل ارح نا



/ 

لك كرسي م ذاك ك اكل ثييد 2ةفمم ليوا ةرحالا م جارد
 نس ضلاواوعاب 

 0 قسما نا ا اخ جيد
 ادهو يرثلا محال

كزأ احوهوصاخي ل صب رفأ عير مق د 2 نأكثناو
 ب بطلاورشفللا ىرأيلاا فا

ت امرا نم قيدناف: تلاءاشا | ف عيبلا عقوولو لهاملل
 اصهالاو لع جازملاد رعارزلا ميرتشلا نك

لسا ناو مصايفعفاصؤ لالا تيب: م تيامكر رج اهلا لفي م ” سويا نع يورامو عيبا
 

 يدي نأ ل السن مارح دب ب ةغبال نكرلعالا 0 للعريس خالا عسل

 حرا نع عرمنرقو ماىلل نب د وص حالع | الأ نأ

 7 ارسطو ل
000 
 0 عارتبي مذ امنالا ةلاح ةدوفعو كيفن 0

 يوه سف مايل لغد لاو هلع ما جارشلا زعأ اريولا ”ىرتشملا فن
 نأ

 1 كف عال ير شعلان نال ىت
ل عاام ناكل يمان يرام

 ةيفاراعازه وراك لاكي هنا

 او فب م انبتإع
|أئاالعواج هلو مفامالاو ايلا كرات يا

 ربلد اهلاد تيكا كنس 

ي رازذ ليلا نباودسلا ليسو بق را ىد مىولف ئلولاو
 تاانلحا ود |فانرال زت 

 دعا يلعو ىضعزغاو 0 م«ولت فلولا برم طئغسراو صال:

 ا ل ٍط اساس ”عومنأ» مبا ىلا ءارحا
 (اللاوةالصلا لع عوبلارعد

 مهلا اللاو'ةالصلا ا 0 | اوناكرهو مرير علبرلا كو

 رات ميز نمضمماسا 3و لس مصور هوم

كلذ ككلؤ راحو ناسحالاب ةراثأ نأ اب ةزأن دنال اهلل مر كلذو
 اكناو تقول 

لا سيو مرلع رفح اذا عرشلا صد ىلا زنا
 [يرشل اوه ناكرهنم لات هديا لص ب

 هنن ايو اش .ركبىفأ مئالح ق هتلع ناب كلذ هن اجا رقه

عاعت هلاك كرعإلا )اخ كارم .طخل مها_تكقرلا
 0 5 لاثو دك و من

أو مالسالا سنا حارق نالا همالسالا لعوول لعقد
 3 ع ع

 متنا نيل لاول ف ورع ع هلا 5 فاللا وجحزت ئسلا 0 لع

ل ذرتعملت نع اطتددنا صرع نايورمر ةبادعلا صدحاكإذ كب :رلودوأش ناوهلاقند
 كل

 «نكلفأكي نيو هاا 53

 ع
 ١ ات

 رسقمملا: لا ف “ف

 ا 0
لكحف اما ام كام

 ٠ 

ل و بانملا ندد كلم نيتفلاو
 مان عب اضل رق د كلم نمأ) « هوا نيك

اجا لطم هللا للك نياللذ ريف ىو جاخلاف قرفلتسموسو
 اهبافر قفل ت

كرجل هل لحال مضعلريسو حرب 0 مول توف كلم اذا لإ 1
 ارتفح نو

ال نا مسمر سا هأرتساوا محاالمزم 0
 0 ار يمن 



 رهشلا ربحي مخ ةماركأ تافكا ىبزراوال | حلا ايلااعلا 0 تي رص نالاشل ناو لخابا لور اكل تربح ١ نالطسولابماوع تياضنو ا لطعر رجب ظنا ماسالا يلا هفربب ونش ذاك 0 7 ا اذ دمع 5 ىيلاوقفلاكإ ,نعلام نوعي (دوطعت . لعل ادفع مال د كلن هنن يارا نا نضدوأئ اق 1 تاس هامل ناكزخانأف لع جد قربا غلام: ب نخلي َك ناروعلل كال طخ شد ةبارهلا ويس مخيزك دال ث تالا 0 اهو وبس كاعد بلككعري كا عكمالوا مهو تو كاي ناوهو هللا مج 30 ا دديلا الرا قد + مخ ومف ةيلص لما اح اورام ىلا اجا ناكناف : 0 اي ءامجارادو 216 ريدا عاتمال سد ربغو نا رتسإال عانكال شت ناثاو اني إل «اننججالاب امد ىوا د باك لع تيرعالاد رازخل لحركات جاجا رفتسم ناك نائزاودرجإ سلاموه راهجوبا باض ا اسوه وادا رعاوأ ٌفلْخَىالاوشو ع ج0 بجو لكون شرت 0 1 عسل رج انضا وقلم اذا نيو هلا تالي ازجلع و هلزإللا ب بايك ان لذ تج انرل يلا ةاكزل نما كبل يرام جاها عس اماتخ ناك اؤأ 1 راس ياست هل تنأك ناوأ احلل نوكازل و ةجاحلابةلوعشم ت تياكاذا ةيهأن رع ريك بد كلم جوباوا م 5 ذي زيبا مان“ مايإل نرصز وني ماعرم هيض كلوا بوك اك 1-0
 لاخل ىف دق واتحاد 2 لام وازع صاسلا نئباو * جازهلا ءادننعألا عن نأ 'ومي اما رلعو جامل قبعأ نال ا هلوحد يركلاب انهدزا اماو تيب اجل قرمعلا دوجول .ورساؤلا ورغم ةدنأك اذا هاه مطقغسو نسون ارنعا رود ناك اذا 5 ندا ةازكلا ف عط افلا مي ماي مشع يسيرا هزيزدل هما ب ات روكا نوعي ىلإ ]يبم طنورمم ةاكرلا فصم ميا عستدظلك 2 كقواوزدلاذ متل انهو هدالسإفو 0 3 :ايسغ نافاذاانه ذخلبالانرعو تسع ناو ناورخاه نيف اهب ةرب الا انوع وأ بيبا ت تاذو الصا قد جلخ م عل ماديا فاشل ريعوزاجالا د لروغبا ا يل يورد عا سادياسدناع بزر درسا رمل ند ضيا ضاذ ناضل ىبيلو هزخأ ير نان رانرانعمرانلاب دازلوهودني دنعالص أذ ناش 0 اخرا برعم تور ازا هتفر كلنا أهب يعتمد ةلرلابنأعب العلا ىبرحرنس باقر ى وان موعج ىو ه ؟ت اللا ضرملل تيا لمخجلا دانرعم هير نع لمصمم _انودلام 90 : ني سودا انكم ميداس ل ياكم ١

 ٠ الزل نمزخالا نا تارطلا مورلا بوس رفا ل وهوؤيسلا نيافراصلل موج يبس عم
 نك لخاب نا ل ]خال و 'نلامل .نه بج حال مجال م : نلت قلام هل ناك ناو تحاجرنف

 اوسبسبببب

 غذا >حبب ب بج

0 



لا رمز او ضرس نال والا دن>ادلو
 ريم ,ادالا نع هرغلادحإا ت

دحام نال رام قناك ناو لافي سل
 رفد داو ترين ووفر ةريتعلا ه 

املعرتررق سعورما فرْصضْفْأَب ن ترصس نأ ممزلبال ما اأن نأكتناوارب
 

 ل ا "نجح اذا ثاهااو كسا اذا نارا

لقلابوو ١ ًّص
 نمحلوا

00 
2 

 57 ]ارجل لو 7 03

زلل نسل فراصلا ب: ؛ نأرعت
 صم ساعت ا ذأ ةأك

نس سو ريركلا ةدال[
 ولا ي

خا اونا نانأس سب ى عرش مساك مين
 كل فحم نامو تاضالا]4 

داش ارداوأ تنمو و مرمعي
ناع او: ملاحاللع دل قو ارحل 

 لعفلا ديف هج م

 كيلعةودفلاة ةهفيمحو ٌمةرصاه أمس لاخن نأ نال ةامزلاق طز هرم كيلعلاو ثوملا عا

ل د هيف كيل ذأ نمو تيلل نجوما دان نعد رههلا >لامل
 عوار خب ناك نا يك نيدىغقو

زلا مزاج هرعأب ناك ناو ةآم“ خال اعرض ناك
 ضيفي ثيارل اذ ثوبرلا مكيلَتالع ايل 

 منو ةسفملا ضاق 0 2
 ل ايده ىمتوا' ” كا نلال

 0 :تيللوا

 خا م دقلابر هذ عربتو حكايا أ مدعل ةالزلا نع نسعي ايم ن

 0 لسد ةشبرولل ل "يتلا ننال نامل بو ه تلكاو تيل

وإل فور يانرلا فرلو 5---
 هركذ من لال زك :ايل

 خال عمل «٠ ضيفي]رقك ىاولو مرغو وار
 كلل ذ نع زاج منع نيع َةأكْر نع هاودو

فرصنواو نع نعاشيع ناد اهذأتسع فبقي ودل: ناإ
 ة أكرلا نع يدور جلا يرد 

س فازكرزحأ نب رنغالو ةييعنعال سعت نزلا نعزاح
 ةبارمملا < و عر

 ع وسلب رالونأ كلزك , ذيحو لامس نملالو 7

لا ةال أو تارمالل5 افرلالجزلا عخرنال يا
 ةالسل ملعول نمل لآ عدت الاق د اهحوريم

زل ىصو دوعسسم نإ أ 7 اللاو
ترشتلا نعتلأس ثبدح منح أحن ن

 ناىحا كإ لع 

 1 دالولا كلزكو ةلهانل العز وح ثي دم اذه ةدنعو .ل صلارجاوةقر ملا

صاملا ةاكرلا عمد لذ دالوأىزس : نأك
اإُم م تارللو دارحالاو ريودال أك نلو

 اوبال

الادالواو د دالو الأكرم عورف ىلا الو ولع ناو
7 دف ىمج تانارغلارئاسواولغس ناو دالو

 34 

ةإصلا هالو زهد عبلا مفرلا
 7 وتاعملاو 0 2000 ةوحالا/ 

لا نب ضرب غو هل ابعْح يضعن ناكولو : تالاهللو
 ة اكرلاىؤلاؤأ ضاان

ل نو نيو ةأكرلاكوبو دل نادزاح
 هتفعَم 0 3 لدحر ةسصالأل

 ماعطال ١1 ئسكلا ئنوعييشلاقو نيوكيثسونولا لاق ة اكل[ ٌقِيْسن ملطاو واكو

 ةأكك زرعاوا 0 و كيلوا "حنا ءاهصلا نإ عتواتخللا وأن ناكر

 باهل رس قان[نوعال لا قون !اذااما لا اذا انهو ريانالخ عم

 تا اون ةبسانلل نع اهنو
 نمل 0 أئزلا

 تاكد لعابمحضو أك نوال ارجص ناك هاو
 نقش ذ أهرئأف



 اسما < با نحرلايإر وتلا# ةيبارا ةقتصلابو 1 1 اطوعزا مريلاوم رهو ناهز :اننعلع ةأكرلا 0 وخالازكو ةاكزلا ولع مرغال ول ذلا العامو ىرارخرلا بوب( لاق ىلبزلا لاق مناف نك. # ناك ناد بلل يبل خالو را ريب اهل لو رفعحلا و سابحلاو لعل مد تاهلة 2 ند4 : ملا ىقرصن ازك ناج ردم لم ديلعاهريؤي ترمز و هزل لل“... اوسع نموا تاهت لو : 0 رح نا هلع يني ولا نكناو لأ خل كيري نعزفملا رم مبا لاما رعب ٠71/ا بولا لا يعز قواد نا اكو عل لط كلذأو نع ديسكو 0 توبرلل 0 ١ كل متم ود مالو د نا 1 ىلع علا 00 ا و ردو نروح رس عو عري تعرف تيخا نادمد 6“ نود مم ىبب نحو ةرلصالا نجاح نع ةلضاؤلا / ومالا 0 35 كام وف 7 1 م امفلا ةقرص بجرب و ةخرصلا رن وغو مان يفوح باص كيم ؤصو ةأكزل بجو“ نا اللول طبل شو ىدللُخا] ةقرسلانا مالاد ةالسلا لع مزه زعل اهعند زوجا با 37 رإطوا داى ناك نم. كؤثمه ذأ م نذل الو : دوامي سد ميدي شعب تجوال وهل اهرنعاداد تالا كاف ديسللر معبلا وسي هالي ةارنم وضعي نما يزل عب لو دبسك ل ادح رمل ال اًباكموا نال دلو ماوا اربدموأ ناك نق دسفن كرام ةأكزلا هندزوجالد 4 2 انرعللا دموع رإ ذبع انمار كمل الو

 : ما ياا افلا 2 ,اج عر ذو اكزخا ال ةارلاي اتعلم 00 صه م لع راياللا هدي نيل اطح اون رصد وك رازاا ماو مهراؤاا) أه سحبت وج ١1 الخ انايآمازاع 4 قسى لاةور هر غينحمإا راس اره زاصريع لد ناطرلا نعزيوكي اخ نب اواهوداوأ . زد ارا اهواوشيبلا رفرل رهظ ناكر بعلا ىوسامجرخأ تب ناال كب مب لنحت اع قلو مزال كيلعلاو نعجز نجل رلاب مال ة لالا اع مرتاهلم ما نأب واؤلبع نا نأبه فصم ل مرا ناني ةأكزلا مدن اوعي 00 ل ريق ةااعصاا : :ج امم ناب و هربعت انك هذ داق ترصم نظن نمو ؛ ' ٠ مبارفل د رش كاز ءاخاب درتي نك بلا ىدولا نسر الذ هيلع سيلا عربيب ممل وعش ا اللا ىواوملا شن رستتيو نمل طاغساب رش يب لو طويلا نال عملا ةفرص زوجت فقرا دالاس قالا دل لئمنلا زيوجار و ءاوجااب ميل نافانلا ةفارصلا وجم يا انوا هركذ اء(يج اانا ىف اال دز ارح نعيد نام شالك 000 ينحل نع يور و ىعلا لاقي ع ىلعح وجال [ ارز أجب فقول قاع نأ هيادملا تو ءوطملا ميلر
 ريس اذا | أ دااس خل ةايرعخد ذا قاثشلأ وك 0 ألو 5 دنا رسال اقالخ|

 ارك انوعوريلا داذاثلاشلاد نمر نا يزن ازال از اول ل حرهمالوأ ترصم 0



 صم[ نييباذالا داضلا وبن عسل ما نظل علوا فمع ون المط ادا

 ا لاوّسلا نعوذ يا نعوخبيام مهد 1 ١
 3 لاكشا]لج

ويلا ول ني لاي مل لاغاني
 موا مهللاوةالملا ديلع لوفل بورنم م

 3 م لاوسلا لذنع تنام يدو مولا انهن نذل ع
3 

 ْح 0 فواةرإنل التعلا و هئانضااوهرر "

 عج ماطاش اهلي . عوحالل وا ب ا ٠
- 

0 اعاصخ مرد ينام هبطت ناب هيلا ووذ
 

1 0 ا
 مد نالفا للا 5

 ا 0 مثاما ةأكزلا نال مهلا قلاب ؛ادالا ناانلو ..وا ىلازادإلا

ل نم كلا 0 كيلا ماق رهدأينغميايك 1
 ١ نالو ةراورط كي

تأياولو دقحلي اما قيسبام منال نإ لاعنامإصدال هللا
 ”قلطلا ابا ص اد هل هدام 

 لص نط لسفألا ةرواطم رك اذ تاتا زك: ةيبجارصل ؛اهيالااهزا 3م

اذا مركاعأ الاف ةساخ بردو
 نكي لو نيد لع نكي م

 0و

نيد ب ومها مرزذد طعن لا رار
ابال ككذ رق نال نينأم تود ةوايزو 

 عن

ل تك ناو لكم قناهنا نا ةاكرلاف 5
- هذولا هيفي نسابالم ل ايه ف

 م0 

 ايلا ةاعردق اضدد مناك
 : عملا اا ل امويلا توثزاحرم

 0 وةالسلا:لعداوتلا مهوب تو كلاي نك لاونلا م

باملا3 ةينغيام هدا لوسرام اولاق مجرجرثكتس انا
 هبرغ

 0 ١ لل لاوس رغم وجد أ يملاوس مزغأشملاو "ا

 : ١ ةا د لب
 ىظغلا ةاكر

 تال ئمن ةرطلا رانا رتل لمؤساو الس اقتلوعوولز لاق شاور
 ببسو تملأ ]ا اولا ماليه ربوع س ذل

 دض دى عادي ها ىه/سابعاد نعيو)

ا وعلل مواصلل نطل 5 كن ىلسو يلعاطتويبا ياا
 نسم نيالا رطو ثفرل

يا ”لونعم ةافزرئرد ةالصلا لبق اهاوا
 06 مالكريم مرت نا

ك 0 فاض اني تلعؤت 5 موس لو
 جاؤوا ةراسا ةامالاوسارلاةاكز لاقب

لاو اكل عم ساولا درهم درع ازإو دولا نا ئوعع امؤلإإ
 ميلعر حولا فلصالاو موي

زنا راغملا هدالو ا ءانعم وعام , + نلف يلعب و نوكوهو سار
 م1 ع

 جحلاذل نطإنص انلا 0 3 0 اركو

 ررعلاا 1 00 ا
 لس اص مصمم ذ كريو
 صالاا ذكروا واَشو ع ءاصوابسرلا انك



 1 نيو اراب اح داو أن 5 0 0 راو هدمت ْ ةلئلابررخانأ دسرعو شام مارد نريعلرب اوائلا عساس ءاصلاو ريتش 2 مي 7 ما صوابس) 2س اص نسوا | :نيدوسوإرإلا نقد واب م اص اص نضا شرق ىأ
 وا مطلا مرش نشيد أك ٍ ٍ ل ذل تجد عمم تدان زا ل 7 ايمان سل ناوديلصألا اتا وما ضان توكينلا طرا «بيدل رهظد باقل 0 | مين :ءلكو وك نعالا فايع: نعال ةقراصا]هاسلاوذزاصل هلع اوفل ١لعموفل ماو صا جباوحنم الضد ب املا نوت ناربال وانما طرشالب ةاؤلا ا كادأت ًايطسودنمرب م مركا] 3 املس بهعشوةخ ةدرص غداد كرا ننهي عال جلع بكم ُ 0 0 ناد 2 تيري

 ةتفنلاو هر جومو . . تراسل عرماو 8 - ١ دي أ
 هئاع و ركراواو هلام دل فعلا هلعطو 2 00 هس ىلا قءلاولنطد دسم يذود اميل

 ١ تعا و ورمل ماوه هر نها جازان

 م زازا لد ' زاحال ريعلا قالوالوا

 1 يزلا ريل ملح فقل( 20ه ةيارل ل اس الو افنويمل ودام ,يصو ف تالا معىدإلال 1 ل 1 مريخ طع ماضطط هلو تاره قازكف ةانإلا اخ ةرألا دوجإلا نان 1 ْذ ةارؤيرابلا هد دانعازل وان عىداو واسيا ملعب ترم نادل 0 "ا رسألا هابل زمتاورلا ريتال د ر ماهل وفجر :قايلبال اذ ةنولاو دجال 00 ياسلام جر ندكم ساربببسلا نأ رسام يفلا ولتطو دنا نا ةاكزانا يزمنلا ةاكر ل ةراشسا | يزوهلزوايح رسوب ذل انزل بح كدا ا يزل 8ك نيطعب# نعال بخ رمل
 .:«:تنولوؤيالالا يول كلل ٠ 0 : از مزلنا# د نال دووامدوعلراعانالااضي يل عما تنل رنلا رصل لعب ل هةيلاللا ع لعل هدا اممالوةاين ا وتااد !ىدؤوب ضاببوحوذا

 1 ءكسدوبب دا درفت نالو ودل 1 وعلا نعب مولا ' نان زجلا م سر لاق ؟ىهنبش اريد هذا صرير سا بها رب | نيو راح امانا ورفالارصلا لجال ةلعفال رم ,مكررجاو ياشلاوكلام لاق وارهأف سسحلا نأ وركوؤيأ ةرلانل ا هيلتعا ناو ىلامس لاورليب ذا .ًانيعنال ةدال1 نول ١ 0 ورم ألو كالا مداح افلا الز مل عسجما 7 يسيرا مدام ارفا ناك لولا السدس 1 ب

3 



 ةكرتشلار يعل دللرا و كي ثلا مدح اول ك ةبال وروصتل كرتشلل سعلا بسب عال
 ١ ام رينعد نأ أببوحو طفلا مونزجخ ولطثو اهلانح

 توك ةنال اح طملا موبلع تمم ناو نزلا مود رجلا لطول جاها ومالى
 تيب[ صطفاو ةاكرلا ثا وهتلا شاذ هيل عطو ونوعاست دعاس سلا زفت رعب ند
 ةيرولا مجو نال يجز حال ع نامت د طغستلرططزعلا موننعاهرزحا ناو يمل الع ةراهو قم
 5-- هللا ضر - عئاشلا لان 5 52 الأ لع ةأكراك ادا كذو رعت الث لومعم| ف

 لغد ةانعوانرانع قطن م عرمغلا ةزرا وأ لسانا قحن أمير مساس وب

 ىلا مول لفل وول يأن داش ادد يلاعمابك اهني
 ريعفلا اعاذشب هلابك شالا رمألا نال 7 ناك مى نأ ماللاوز اصلا مملع مالاملا

 هجم منينيلم ىلع هترصد ةأكز صخم تروولو عزاقنلاب كلذو ةالصلا نعول[ اب
 ١ ؛ ناحرحاو ىكسملل :عاجمفدولو هرزعب ٍقركلا لافو
 3 رم وسملا بسمادك .
 نا نوكس وأ نصيبا ام وص نجرلل ترئزن نأ مررص نع تاكح ان لاق كلا سمالا غل موصلا

 نفاس ياللا كإعن فرعاو اهلا تح رءاصوز خر مايصإ> ضبانلا لاذ مالكلا
 قصرننول ازلو رسل رورسلا هل هيب سور وكلا كاكا مكرو نأ ساخنا عشورسلا
 نول اه مورل ورنزنلا تح الرورمملا نع هازحإ عر مادة نيعب مونوا بجي[ هد عرش
 لالا ءمابسسا تارازكلا موص ببسو نابل | ضرفحال كلذ نْمُح موصلا  ةرابضروزنلا

 [ىيزك وريشلا منج دويشنأضمر موص بسو اوالا بوجو بسوهاضْملا بسوإتملاو
 ناعءالعل رشا]بتاقوالا ف تاولصلا قرنك ف وم تاوأبعمنال ب هنا وإيبوحوأ بيس

 اال لال ماتو لباد مانا عسوحد شوال ىلا
 ”وحولب لعلا طورثلا قوازب ناؤسو ةينسل اوس افنلاو نمل نعةرايبطلا ناو
 سيالعت ناضمرموص بوجو لعب مو بلاد قر اذا قرأ نال ماسالإرادأق نورا
 ادخل ساولو نرعوا نيب اراد ل جرموا ثياجررابحا لعل لصحيا ماو وعم اما ضق لع
 لبشاو بجاولا موةسؤحو لوا لع ماس نار يدعم امان لع حو ملقا
 لاك < واهي شن هوركم دل شنو رزلممز وسمر جاو ضم رباب 7 1 0 ثنو بوزمم و نوؤيسمو ىحاو و ص مرماسف أو تاثلا

 ماحالا ق ىذالا يزد ورصلا اجو 200111 تا انكلاو 0

 ,مهيش لك نم الث مربع, ورز و وسأنلا عماروساعموب نوبسملا ةرقرلمل اح اولاو
 م ملعرعولاو اطال 0 تيتا 0

 دوم اخبرت ةوكاو عا لمد ديالا وخد دوو
 بسلا معربا سرصلاو نييوشنلا مايإ اى. ك هوركلاو ناجرهملا سو عسانلا نع
 لشاب ىلا بوزعلا رول 'مةيسلا وس نجي]غلا ه:سمل ارورمملاو ناضمر قئض]فلا ف



 بهربال لطلارزنلاد تارازكلاو انما يدلل ذ ىوس أ مهدرولاذلل' ١ موسهؤرأ ملا فصل
 لوصول نع ةرام الا سنا اور مقام ءىصلا رشف : :ىشلو نايس ا«امللاقاهدوجو
 لاس ازا وأ نادارم نع نيون م ذأ اد ندا ونيل »ياا :قلعملا

 "ورك نعلعلا امص جف امواضعالا تعا اوأضعالا سس شنلا تعاجازا
 لاحركلت: حدا ازكو َتاجيررلا لاش نانو عراول خاب :نيعلاو ناسللا ٍلوصداش بجولل
 ا ١ناصح الا لا صتشش ميم ةفنشلاو محلا بجود نوال املا
 در كلو قوانايحا نرلرغب املارعل امأرتعلا ةمحاومماضنا لام وطن سج ما
 لاق 0 دربإا ةرَس 0 فرعرب هارت اجر عل دنا كام رشب ن نع احمي
 مهساوأف لايشلا ف مءاساوب فاط ىلإ وريكاتتملا ياي لاف ب ول ولا هني توام 1

 39 ١ اطذال اذ ئطولاو بشلاو راهت ركل كر ا 77

 ملا تندرمتلا بوم ل مول ولط صاعش كاذو 0
 انهووهو يملا وت ناعتولازوا طم وطلاو برا كراع وصلا نأ يجب

 0 وكم قرشلا كربلا دال ُم ن4 7 6

 ديلهالا مرحل يا ايدل ايل مملاحاماع بر شعم عياش ا

 03 1 ادم !اراىؤاذا روملا فصنإشو كس 1
 5 دعاول مرتلا قنااء 6 لل و مناصفة. 3

 لعب شايعد لا نورب معالم يلا ممر وكرلل كولاوه ا كردلاب نلععس تبلب لو
 7 0حمام 30 تيبودلاق ولد عونا عقلا -

 ًاصورغلا موا مدت لع لك اسر لا ولا 0
 نانو ولا عضيإَمو لو نمالذل فاق ىوحرلاب د 90 منوع نا

 بريال ولا موه _عرشلاراهلارانيللا م دالا ّزلادا امرا هانصإ
 كلاملاةوأبب ةرغلإرسنلا عولط زم نان ىوعللا رامات نعزارتح اوتو فربإكا ةوقكل كا ضنذ
 اراصلا مِلع اوم نار كلذ طرتشمب ف انما لأقو موصإكق لما مدنا تست طرشي
 00 خذا اال مالجررشا قساو لسنا لع لان إلا م مايملانب|[ ل ماما اا

 لد ضو وشاح جوي مولا نأ درللا نكي | نمو مون ةيقن 'ك.بيلذ لما نمنا سائلا ا ا

 0 ذا ناضمرب نس ]3 نأ يصارما اتا الع
 . ادزاو عب وتسلم انيعت تعا 0 ياسو ل ةيرع رار حن قع

 ا ضاعن ملل انه انهو من هن همرو ايبا ليلللا ثدبلا دجن !طولاد ب موتلاوإب الزأح ثحفانملا
 : يمل ايس ىيرا أ اوملا نيسان

 ةدلصب اهلل زج ا نوب كخوع روزا كردرعت يارس مخد ممول م : :اشع سرك ضو نهند اسوا الجر ثكو وهو م مورخلا ل لج تريط ضياح 2 ١
0 ْ 

 ما

 ا
 0 نراتت نا يملا ىؤصولا نالوار امم منن برجك ما لل

 هي 5 وياما



 ؛رياظبؤ ملاين ورع لو ءاورأمو لسا نافوراقرئاسمو ناب يمد هاثمعل'
 ىلا 026 هلل 0 ل دوضوال ع
 انالخ فرواملا بدير ىلا ماك ١

 ل 0 5 0 الا 3
 0 مرسلا قلطم هين ىأ يلا نلطاوا ناطمر اد هب 0
 تول نال هلك حولا هزه قاّقلطمن انعم. ارا ل مس نانممر سوا يلع ناكه رجح

 روسأي ىدؤب اذارابلا فرجهملاك لال صاب بأ ينل ناك )تقول نيل مم
 موصلا لصا كارو اايحاو المخا ىوباذاو بلا قالطأ 55 اره ابا كودو

 3 ؛ ةبارل أك تايومدؤصاٍ شانيل تحل ردد ْمهجذدأ داير
 3 رد داازكلمملا ولسمو رزسلاو | صرب رك نالت

 ' كلو داضملا ف طرلاو  ”ريخالا توساضانّصم
 ما. انشا كش نييعللا كلرك .٠ اشسس نائل عير

 نوكأ أديبا# ضرع بجاد ىؤ اذا نأ هر وادأ حجيباريخال يش يدا

 تامه, نعالج! اولا شلل ذ نع ما رحاابحاو نإنصمر وأ دا كوبواضرموا اتا

 < ولالا | مت نحاول ععالاب قولا زلخش تفرع ب دايوناذا صيزلو ألا نال
 ئسال ةرحلا دلا امدازشاش ام دو يقجرزحأ ماي نحن مهورعم ! ناضمر,كلعذخاويزاتو لاه ف

 0-0 صح اناا نآطيرنعمفي الاقو ناش نر تامر راصف اىرملع

 تع وعد ىأوس نبا ةباور يو ,وملا رفا ىو وانه هريغب حلا روزعلل اهلا
 يشل حف نأ نيران ىؤوباعوقي نسل ةباقركو 0 تنواماع ةنال ضولا

 فؤدولو نميملا# تاياورلا مج ميجا نأصمر نع ع ممالاح ةنلار اماما قلطاوأو
 95 ناذانلو تميل ةيرتلا سامو ْءط 3 ضل 0 عقيل للا لصفر

 فالاسملاررد 0 ؛اد 4 ىأ' مالنا هلشمو 05 مولمتلا نع
 قطة ل دورا نضر ٌةينم نا هتك ام

 نيعلزنلاو ناصمرثيب تملا ورح 01 مالكا نم تالا ماو بالمال
 ناشلا انيرختم ريماس اضمن نيمللار ررملا نوزع د بجاو ام ناشر ص 0-0

 هي يرعب سمعتم نيل ملا واىؤ طنا رقو موصلا :مةربعل هتيحإلس لاطناملو
 ءارتم اضل ىفاطرلاو لوفد جاولارهو لعاملا هلال هتيحال صلاطنالر

 لزللا و ةزانكلا وأضع قسما از مايل عانس تينتلا طز دايس يحتال هأ

 تاوهوارن رتااببع يمال ال00
 ف نلكبتكل اولا اره ايبا عوحلا طرسو ريل وأ ةرادكد) اضف موصلا نا يعي

 ؛رقتال ةنل أ نازنذا بحاولا نال زاحرلا جول عم ىؤول نا ناخ ضاق كاتو
 , .٠ مارب !ناايواشالا .:- ماصال كشلا عونا

 قيلا اعرتشمم وصراتحم َ 9 وأ دكنل موي]فنلاو :



 هه هيبيييايبيبيبيصيص مب سسصببوكل

 : 200 ولا ميو ضائلادلارك قلل اسال كارك
 : مديلا انه صرح زمملات مولا الوضع نك نص 2

 1 ىه كلنا ود كشالاو لاا هالو ؟وتس نا كشلاواع .وظنالا كسلا مو مأصدال نأ

 انب رارحلاب كلا وقود نانصمو م مويلواوا ناصش نم عونزحاو هزه دم كش ىزلا
 اماو نانضمر وا نابعش خ:دأ بنالثلا ويلا ىدلشلا رقوف نانضم,/لالشأ رع نابأتإ
 شوا نيثالثلا مانوها سيثالثلا موي 3 كشلا عقوو دترع تلخلاذ نص لوامتل غنا
 اورينعب ١ مف تدر نم نيْساذا اب كيلا ةيحوأ قركزامركذامامان نود الثلاو ىراذل
 نآف ناو كوكتسمال موهوم :إفاقنمانرتع طلغب موكحو هدو رمتلا قثأك نا نال كاذ
 حيز الث نوكي نا هيف هرهأ للا ريل هشلا نال انهو رحاب لشي ناو كشوفهم مع3
 همست نولبو تيلالث ن 007 مناظلا نالخ عا يجناك ب رسعو عسا 0
 ؛أمسلا ىناكاذا امرتسملا وأ رشا ع نأ نينالغلا ثلاهلل ىوس | ذ ارسل الع نيرثعو
 ةسع اااه وايت نرووت حبلا كارمأطلا ناكارب !ام مال نكي ماذاام الك ةلع
 ةالصلا لعمل وعل كانوا عوظتالا كشملا ف موصلا 34 مال نبا عركك بف كوكشجريغ
 اوليسوا لاله اوُرن حاوموص م ةرىلا!وليتت وأ لولولا ارت قحرهشلا ارمرتنال ملا
 تاما اذان ل اة للاخ نأآصش درر ”رارس متص هاجر ماللاو ةالملا ع ملوقو غاعلا
 نازحذ هبل راتتسال وب 207 ارهشلارارس ىاموي مهد اطنل قد ناعم هول مذ

 مهوماع بالا لها داز ام ناضمر مومايع دازنإلا ح ءوطنلا يعل والا ثيبرخلاب داما
 اضم رزصو وركب ىسودوبإ لاق اريه نعو ناطضمر م وصعد دابر مانرلفب ناارززح
 ةراصلا يلع نيون ثيواحالا تيرا عتحن |يقسالا نفاشلا ثيرللل كرمال ناو ل اوس مدسب
 للولاد هإوفواعبؤفل كشلا مولا ا لطم دوا د يو جيص مايل لصقل مالسلاو

 اذا تمل ضدا موصلاو معوص داعب ناكأرمو ىذا ونا كشلا مويا يارب [قفادا
 كلزكو كا د مأكشم كشملا ميو نيداوت النمسا نيش لاو بلل موصداتج اناك

 لاه ماع جالا لاق و هش الثا هزحا م ةرشعوا رخال فضدوارإك ناعشم ماصاذا
 ٠ ارمت 93 ناش ضمتنا اذا لدا هةالملا لع لوما نابعس فمن اذا عونا نك
 سب داوزامو هلك حنا بعشم موصن نأه نا مادا و ةالاصنإ بلع :عرهشا أموانيورامانلو
 لئلا لبقد عولمملاب كشلا مون درفا !ةااماو تيبارهلل مورس ارك ريحا هل اق ظوفيك
 انس م ميله ناكاس وو ادضاقلا ]ثم رما نلل اضف لاو ضفا موصل الّمثو لضم
 عري نأ! اوكسمي نأ ماوس نماورمأب و طايتح لاب ازخاولشملا عوباومومب نا نييلا
 بالبر يهل ايننراطنالاب ورمأي ٌمايب كيرشلا ويلا تشوهو ةيْلا تنو
 و مولتملا ىوني نهد كشلا موي ةين لعي نم نأ ماوعلأ نيبو مسلصافلاجوبنلا
 حمص وسو ىإ صحو صاومل :مونهد ناضمر ندد نأ صمرن ع نأ# نا ما هلاب طخ
 ريشراباب تيت ١ لاق وريبزرب رس ١ ءامطل م ©و زراعلا ةرهظمال_رماولل ”ماص نهننا
 ضايلاْماون لعام وروسا تنخادوس ةعريوموادوس تاعيبلمو ضاملا سووا ليقأف



 00 رمل 17 ,الاقت تاطغما مكنت طغلاب ىسايلاوناف كش موبوهوأض يلا هتيحلالا

 1 ': هيسارهلا درس جارك ماصانا كندا فو
 ١ ةئانصوديد ا ساس ذا حلولا نكمل ديرو

 ١ كلي نالون وأ 0 اناكى ملط ناصر نا

 7 هلم امد وهف الوا نولي تدور .
 تآطمر روك نك 0 كلذ ناي اوس كيلا م وناجح ةىوبْناو 4 ىا

 هيسلا لصاد وجل ردع نا6 نانصن م كلي نأئابجاو ىواواذ مدعملا رحل دشنا

 اع الطدانا د عوطت نولي ناصم,ىؤتن أك نأد نابع حرمظ ناوانمرت اتوا نيعن 1

 كوش نكي لولا جوت نك وغوا انت :زعا ايجاو ىون ناك ناد اط نأ لع
 ريغلا كلر نايلواوس هراعو ناضمر نيا ددرب نأب وصلا فصو فدي دزتلا هركبال كلركر

 اضاع ءاصان اذ ناسصشم م نأك ناد منع ماصاناذ ناصمر م نامثنا لومي نإ زم مرزغواا جاو
 سه ادأذ نلاثلا ةوروركم رغد هدركسو لولا ف يو ورم ثني هردزنل ظن نس ماصانأفوا
 هلام تروم رغأاعوطت نأ _سربرتنلا هذ نابعثم مرهظناو مص, رجا نانمر مموملا

 1 ١ ىلا هركذأ هجوم نمي عطا نسالا دودو

 58 دوب ووص رد لودنم .نفعلا نا وساق ويه"

 انأك نا /وصبالو ناصمرمم نأك نا ارع موصي نلعب ناب خب لص ثددرءنأ ومضالىأ

 ماصار راج + نازل اذاايراصخ :ئدلا ف ملل مرحل ائاص_صدال ازبب ىف ناعش م
 لايحب - دأ مىصو /١ الهأ ىاراذا هرحدو امئالاو

 4 نيكس نأ عمهم يف لطفا نأ! ذو ةرذناو ماص و

 ”ننلد موصل لاله مارلوف :/ تاو اص عاحو طفوا وص لاله ىأل نه نإ يهب

 هلا لالهاماو ةتئورل اوموص لاو دما ة لقب رميح ميلا مريت نش اك

 موصلا لاله ف لدعرابحا ربسعلا ىك ؛ايسلا زيلع ى

 لسمك عيد لفلا طرتلاو ١ لبتت ناو أشق نآي ناو



 همادانممل قسائلا لوهد اكون ثبح هتنسأ ككاو و واللا ةرايظبراخالا نالكراحالا

 عر د تيدرمل_نيطسلل فوثسل نم يلاله تالاف لورعلا باهت ركيال مصاخ
 اشالرعرامحا زو ىوتسللاب ل دعرّجوأ ١ حا

 0 طنا طرشلاو رلؤفو درعلا ا رشدال اجا ظفل ض طزتشم الف هدا ثلا طازتشا
 زامل امغن م, قالعس هنال ةاارعلا ط 4 ةرايبلابب ١للهذ 5 -
 55-5 درحعلاو ه يمل ذل 0 0 0

 تالطو مالا قنع قاع 0 هدناح مأمرشأملا رش يا ا طرشبال او ةدايزسلا

 معلا لاح يازكلا ن طرشي زلع املا, نك اذا عب ءول لغلا دعس ملوقو ةرل
 مطلخ نلعرجوب ةيورلاب حيلتلا مللي دمنا نإ اليلق نيو ملفع رطل لاله د

 اطببللا ىو رمال ْ اك نوسنحإ نو نإ زها فو مهرب
 ف رح م رعرصم من مل داس لمت ةر املاك :نكمالا لغاز 5 مر معرحاو 5255

 0 راخسم دروع علا ثامن قرمال هيارملا را 0

 هلي | موجب همن نأكن اذ ضانال لاو كانجر يلو قأتس لا نانمه/لاله
 1 شكو ورطفب ناب ساب الف طغلا_لوله ةشورب نالرعرخا ناو
 7 .ماقلااذوزربل رعلوشب م نا فو نا
 ظ لقنلا حي ل 0 وعلا لوقبال > لح طفلا 95
 نيالا اياوبصلالا 0 نلعتماذاو ءاصيد قلاش تيلدعلوفن لود
 ١ قرع لذا 000 ل ا )وعل نياالشلا اوقأضاياد نيلرعلوقب
 مهن اريغنعو رحاوا ة أ. يشب تبطاو ثيل دع ةدابهتب تيب يلا اطعلا“ نال لالهلا

 تيل نأك ناد دحاولا لوس هردأضمرلا توم لعام رحاو ةدأ ةاوماص ناو نو طف

 م تيالشرالا ناكثناو ذاباقلا لود بنل تولع ءانب كالا ف تع اكطغلا ب

 شاملا نور لال ةّئورءس انلا مدر نفسا قتسلل لق ماد 0 ذاام 2

 ل م أيسلا قيرانؤل لاقي نا ةمسالا 3 نأ حل قالا لاق اننا اهنرأيش

 الهو ملل با ءا يحال ةطعغل الفد طلفلا رهظرردل ثيوطما رجم تكنو
 "قلعت مال فل لاله تشيل تب لذ الحلا هلت ايلا لاله
 ازاذ نأ ضجر اوم صر اوبلا ني غن وعل اك ناهذ يانصالا ى مسوتلا وهو 2
 اوباصمئلالهفلا ةيوربامون تا.الث نا عش اورع ناد اموت نورتعو :بداقوم
 ثدرو ر بخ لت تاعشاورع ناو ومد يفقس | هاد ناعن ال اموباوضق

 ةرعإد ملاطلا فالطلاماو تا اا اوباما 5

 00 تعض ىرحا ةرلمل هاو "بيلا رهن صا م و والو لزرع مب
 ثارط اخت 2 نال تعي نا شالا واكد داي زلالاذ مود را ضخ مولع 2
 تلاز اذ يحر وقال ضاالتخلاب لتشمل ماحش نع لال اننا عدمت

 73 000 مولطاز ضل نليال قرثملا



 لأ فصنو نمعسل بوعد بوتس يطب مهلا ىلط دلزف جر ورشا نكي
 ناسالا

 يريكسالا ةراص ندهص نبع ]شم هم مرف هيقملا رم اومومأبا نا بور رهو

 ذلاي نواعمىلا هد لضملا 0 ناسك نع يورو عرشلاب اخ لكنا ةرإبلا
 ا هزيل لالهلا تين نعل ننمم/صجإ لمسار ماسلا تمدقت لاق
 محمل "ليل تقف لوله بار قم سابع نبا ههه از مجول ا سوره ظلازخا ميد ول تم
 هلل ئارانلل أتم ةييؤاعم ماصواوماصو سانا ه قمن تلق مبا تالا
 هب واهم ةيورب ئتكبالوا تلقح هارن و. نيت ا]هن قح موضت لازئالف تسلا
 ىراوهلاالا عاملا هاو 5 غنم هدو مسامح مسال وسرأت مالكها بانو

 الو مياجبوا لاوولا ]نق اىلءاوس ىزبفَسلل للالوفه ريم لالحما اذاول و مجام ياو
 مالم يلع ةراىكال اورطذا ناو نانجزعاق لاق لاوس مالواراضمر موب كلذ نكي

 : هتبورل اونا مالسلاو ةالصل اييلع وف لي ؤاتس اومن

 : ٠ نك شمسوجوا ماج. اذا نايا ربماوذ
 : اود, ازذ تاك اذأ ادغ 9 الاسس مصرس و , اء 2
 م راطب يرلازمم نازك لد ا ب

 لارن ارمرجو اوس نيليسسلا رحا قاضيا كرك مموجوا نيا سل امحاذ عماج اذى عب

 ةربره ىلا نع يورادرينكلا ةود بيرل لح هالعلا ةراضكذم ةر انكرقكو تاذان
 ككلش اامولات نا لوسرإب نككش لاتفم مالسلاو ةالصلا لعوب الجب راجلات
 ”بر/قمعنام رجله مرا او ةالصلا لع لاتعد ناضمرم قل م! لع تعفو لاق
 معطنام لخإهم لات إلل ات - ييعباتشم ني ري عتاب وعلا

 . محا تيببلها نيم ىلا سريا يتبل تينا مرقه ا لع لاق نهب قرض 0 ل وا اعف هيف فرعب مالاسلا و ةالصلا يلعوملا اذ سلخ خالل اق نكس نين
 3 ارعطاذ بهذا لاق ع مرجان ترب حرا لاو ةرلصلا ليلا كن
 الحر ناولذ دصاخل جرا امل صحا نغم اعلم رزنع نحمس لكم تينت

 كاقو ةيارهلل عشس ىأي الهلا ويري لع و روكا رب ) نع | ىلا كلذ زخ
0 اره بلا ولك ةراتكأ قمأشلا

 يحال تالجإع 

 ال ىلع ع لجلال بخ انوسحو لظبح عزعة |ىلا لع ةراكلازكو
, 

 ١ ءاضقلا لسعب ثيحصسلو هاولانسفي ثيحلادو 25

تا اواو ثمل ةراتككأ فلذا
 م انصمر أخد راسفا بفك 

 " 0 نا 0 )و املي نارطزمطّمم طق ١طذأ نااطنو 3

 لانا ماسلا غمكارك .. لك نااليل تقول نطبازك

 . لما! كوالا طغب نادل لكارابلا ف مهدنع تيزامرجب لموط 0 اى



 ١ .ةاضتلارهرلب طف ناك .ءاورلا معامدوا وخلا
 ١ اذا هودوُمقب ؛ولامب ناوا ةييلاوللاا نفْنت١ ْ

 ل تال مولا رصا3 م ف وصلا وكن ناكن :اناطمحرا اىركم ظن انإؤعي

 نالئملإماشوهول ك ثلا ناترطنلا 0 لع ةزانكرع قتيلا هناعي ٍ
 جوهر لهي ناامهتساثد طدرل ا نا نظدرهو!ءاب نا |تارحا
 م تدل قلحأ| ضن مود ةيشب ل 0 بح بهل ١ [تاكو ثرعس تلا

 معامروا دزجوح لإ صو 4 5و بانالرومتلاا انكابشالب ها ا
 ف نصولارنا دعو نم وا: دا اك وضشنال : م اذ مأسملا زم[ صواذأ اما ا اود
 [ساأ 2 دلل اوصو ةيوضؤةخاز ئونولوا فلعتإزكأ رم لو
 كوأرزب نا ع هول ىلا علا مع 2 عااورلا للوصوةروصو 0 ماهل نايىشىا مها يوارب نأ
 انساب :نللعا 1 دو عاشند ىارنع ناكل لصق هليلحاد لفي و ااهيق ذروة طعن ةثوا ئوللل اخ تموت "دعب احاكو ازيد اطوعسوأ انمخ
 معنا .راخا هي رط نافث نا هركد واهربد3 نفخ داولو الوارف توطو؟رناشلا
 طخ رادوقتن لخانلااهجر تاونسحتجضورا عمم ةباوشمالاب (نظأب ؛امللخد 3 و
 :اسملا ملك ل ةرضت مايو ءاووألام 0

 ناكل طراتخرازراو هيف رلاو كد دالاوهو ةرثوص د دلو راد لو ب فرغت لاما انعم قاموا هامل
 تواذالا لح ايك«اغلالوةراسك + ب 2 0 4
 خد رك ةفلسف 1 وواتللطعم ةرائكا ا لاقو ان,
 اج "نا نا تيبلل | ىبا أذ 1 ومر امكلأ لع
 هيلع سيل ماصوهو يل مرو نم إبلا وةواصلا لع لوقلا سي فجر م# بقب ضال.اذاين نا ل لورا حل( هس دوفط اخ 27 اها 0 ,رشعنلا مفاعت ام انما يلعةر افكاف ف
 ا ديلا 2102 0 ماناد ضئسملن اريغ :اهتسانادأضَملا
 هرعذ تسول يازمؤشي داما

 لصبأ يا ناكذ ١ ا١وأ ةيلغب اذاام 3
 امانا أمد ةْئضو ناؤا لارنالا ردح
 للخالف رمااخ اتزا اوأ ام 0
 الناس اننا صمر وفا نم ء)اوةءا صل مل تما“ 0 لطفا ناازكو ثيدرشلا ثبرخلا# يااا ملال اها رام

 1 "لاو ا نأ 0 وقر انك
 ثريمطا»ينأ نأْد و اللا وخالص ملسل اتوا: د تين و 0

 يول اسس فرو/و كلم نو وا/وظعل فو كانغسو

4 

 وس 5< جوملا 20

 0 ملضملا انالاع



 في ناكنا هركلبال نا لب بانل اما تابلا ار داون نفرمنو تارملا
 ليقثا ب بلك( نمو ةيمعم اذداع 1 0

 0 ثسوي ىلار ةئينحإ رن عوض هنافركذت اوركز رس مف ماض كنا ل

 ؟أهلل رص مسرجو | مالم عادا نوم 318 كام
 وخز عدرا مكي_ويساول انيك اراك انس :ءابلا ةويت نعل ارنالاوه
 اوضاك مادبا برع يجنب ريحس نحو ليوا ةويوشلا أد ةرصت نا اولا لنلاانم
 اليسا نرد 0 اىري ةؤييسلا د لضفنأو هكا رع ثوئصعب

 ةره نعل 0 د اريوصخإ لا الذ بامدوا نأخدرارانع ملحان ان[داط
 0 ًاثمالا يطتسالو أش

 3 ِش 20 راضعوو واصل با ارم اك مب ىرعسال أ نا ردوجبلا طفلا ادق

 20 طه ١ 500 سلا دمي ف
 نمنح َن ناورطغبأ يلب طحو

 6 0 ع لا تاكمإل طن مأ يما

 5 ا تتتنلاب سما نان 0 انالج
 ا مافاد 0 رايطسلللا

 9 اذا نا حض وز 5

 5 0 كا ٌ

 زنا: أناوكاملك ا معا 0
 فاما | بانل نأصتنل رانا“ 5ىعب ال دوو تلو ' نا معت ةارلا كرز

 2 مآ نيس ولو الل قررص عارضا له نأ ىاماع ووش جلا مارحت لدنيا و
 0 وزال اتم لزناذ اهحو ىسم
 صح حرا نأ ن ايلا نال" 4
 7 رن ساس 0 1

 رح اوان ! لك صحم ادا نأكا ماتا نبن الهلا ] املا ناعيا

 ةاكانسروب اح مجراه رتاج ةزساحأ م مف ع
 1 ١ اعل نإ ناكل هانز لاق فاعل جاطلانال : 210

 3 ل سمكداش الذ زئيسعس اياماذا عضل كانك 5 ٠

 سم ص اهملتن اول مال ابريق رمش قالت اسال ]مطبال| حضم سمسم ا نأ: عب
 ؟ جرح اوا زر طفيا ىلس هقدر جو داهب وجو ضال لارج ةرامللا قاوبلتخاو ميوص

 0 ا باو عفر انكالو طفب جلس
 رطنا اوسانأ/وا مرلل تاك نام طغبال فاز نلفلا تءأكنا قلحلذ دو نانسإ

 0 انامسال ره فلاح ةرو ىشستسا ع مسار م منا طاخقل لخوواو ا 9

 ِخ دخت انه لاك انلطم و  دسسيكلا ىفلا ق دوعلاو



 ا 3-0
 ٠ "اجر قملاو تسوي ل دنع ازهورلا امازااموهد دسي اش ١ ولاووصرفي د

 «لاخنؤالا لع هم ١ دز يكون لف املطم رس

 ١ قبب هل ازذطاحإ رابط لا رابرطز ٠ |
 دم يبا لاق السا نير م اً توريد ماسلا كيد
 نال تاما ابابلا الا قوزت ناس ابالف نامل ىس هجر نافذا ةل
 تورد سأبال لامي نا نيوكاطبشل نهلطنو مركسإلف ,واعملا ثاماو

5 0 
 انادندرثشت البكا ندد / ع مزيج اعبي 51 ماصطلاوا

٠ 

 ميال ل ناكوو داضالل 0 نصير مان 00 ناىا
 قبسامو ل أبا ل1 باه لكطلا لا نو حى[, لادع
 ا يهبل أ مي "اريغاما ودم طغبالذا 6 اللد 7 4 1

 ظ 0 خزح هرلإ مرد وقار رع هلا و وس رم صش يعش
 ش 75 د نأذ ا لأبي وهو ءوصم 0 ل و

 اطال نأكناو هركبالزت /

/ 00 

 طفل ن فصاتبراصو قت ب
 01 . اعسدلا درو اى ماعلا +
 اد 0 11 5 ْ ١ الح انا 0 ع 98 نأب 4 ءاسلمال هلأ 0 أ

 ,١ لاقو
 2000 ثخنإا زااما و لآ 0 اا ايل نسف اعف اخ نأ ماصلا والملا هرب ا
 ةملالع ا ايرنعاطت ةدئاومر شي اع كيبرح رحم :سيوصحلا قار اتلاسم 0
 ا ٍلئاوةلصلا ييعلا ىورو ءاصوهو ا سايوزشب نأحمللاو
 و مل سضرك اذا ءاةيقوحا لاسو إف ماسلا ةرشابلا نع
 لتي نارك اا هوك ذاهحر وع رجرو عض و ماش نع درب ناورئابلاو باش
 لاورلا نعد أشلا لاقو كاوسلا ا هال اوةالصلا لع ملول
 م هدا شعبيا مالا فواح انا وةواصلا لع لاكو فئولحلا ازا ممقال
 ماصومم 00 ١ بلع ما يورامل لأكالا هركبالو د كسلا مم

 3 1 0 0 انوطاذ راحو

 جلل 0 ل ذاامال ىزش نادت ه امك ع "ل 1 اير ا 3 5

 د هن وحي منع: عنأب وصلا لعرراميهزا اوهد نلمح ناؤعب
 كوارع بيسز م [ تفوز 5 اص نلت ومر ةراملا ف اهلادكس ول
 ب مركزنا ١ذذ ض ذر لإ ةرتعلا نالوا تلح ةيرعلا نفرد نامت م
 3 ّ ةبزولا ةتيعلخ تلطد علا لازاؤا

 .طتسلاوأنيسضفوا امور وم ....نلع تنام اهوا 0

 نمر

 ا يام

0 



ايفا هأب در اناح ضر
 اوزرم نازي زاسازك 

 5 نضع رت سم هوم ىو رد

نل تحاك دوم ٠
 اهئ امهر ضل اهاح با

با [ضدسا لوسي نا كلاف نبى شا ىوراملو ملا مول ظ
 نا لأق راسو مل لاكن هي

 و موصل رداسملا نع مرماه ةينا
 هركذ 0

دأب بز تاخر مول وعي ضعت ١ د يقلل
 ليال ناشلارثسو ول ة

رددها هال اب كول ناخذ
 3 'ةدايز خذ دروم تلزص ع 1 

 اهلنا أح بيبط خرخاوا من لعل غن اب داهتحالا

 اللا مدح ايلا" مالا اركو نصدرل# موصلأب نص صوم نإ وسع
 اقل

فزالا انك ملع ئطعامو ضرع رد اها اكو نتا ع ٠
 تا م ا

لع مدلل اريداو|.رماقم عسل سفن مناف ةئئلا مطولا ا
 ديريرو مال ضرل نالخ م

ابة داب ريعاف كرب تلكدالالاب ا
 انالءوصلا مرمدا| نطرزؤسما اه ىصلا برنو ومل

 اصلا لا اللاو اصلا لع ةإ ودام او اضذا ابفخحالاو زي |

 1 ا اركؤ م - حام لوالو ا 0 ا

 م اتوا لج 3 ررسلاوانمقل تف ذأ اوما طلع ضاشلا ٠

 وربدشلا شطحااو ثاثلأ .: لانه و مداني ل يسحلا ا ءانضرالاو |

 يمك اب كلر م لقحاا ناصعتوا ءد) المل مويس نيندلاوأ يل ٠

لل ا فيدال دا رام ؟ايالاب ةراعلل ناطلاطوس
 م

 3 أخد انميرىهش قروعلا لئانيب ا تيب 0 ١ ظ
 ل طقد طب منا ثعنملا

 هبال مورس 0

 ٌ تاق منع ثرالا: تان ايست ان ذاوأ ا

 7 نوغسي ناؤورنود نخت كناازه تيان 0

 ا ارذن كلو ةاضيا طرس كرف ني زاهر زف سرا ّك

هب اعز ومالا ةالصلام ٠ “ءووسحف لكل م ثأل م 0
 كز

 لابجوم: ”كارإ عمن لد ىلع 1 _ ايمصا ٠

 وزعي نام ينال ملَق وأ نصدر
 نعلين قمنا تافام ثرا ١١ مع

 تصارع الو صير ش عي مةناو تاذاهررقن شسلاو 0-0 ١

هريرافن ثراولا ىرد نماذاشاعإب تانامردزلاو
 سم مماذالاو لاى سزا

2 نقلا مهىذويناب تيل أ صبا يااضيإلا
 ا نام اما 0 0 3 

 ىف الا د ني زعل | ثراولا مزلب )تيل نصوب ماداو ؟ زعم كم وات طا

 0 0 ,راولا مزلب 0 لب يفشل ْ
0 

 زم ةرعامر دا اذا اه مه'ذ أشد نا كرر لاق ةدرولاب ث 0 ' صون ادا ش

اريل: أضقالف ايملاح لع انام نو 57 وا نمر أ لعن م١ مابا
 حرطلا عج رق الد 



 :ةفانلكلاقو هدا مهكوع ناسيا ءىاىوسلا 000 لكش بأي دوز م لورا ا ودار لات
 توما رعن ارك ةايل لاح نع موصبال ٍٍ نع ىلا و لحا نعراحأ 200 لحآ نشراحأ ل ملعم تاه نم اانا وجاسلا لمي وانكسم مو ايس مطبلخ ريس عوصرإ وادم مالو نراصلا لعل و انلو ك كيا نعيوصلاف 5 كلذ ىزحي 4 يضف بد سلس ناكنا تارا واسلا وةاصلا دي او 0 اوها نأ س 0

 . مدار 0 ١

 2 0 بأم ذأ: 0
 اا اناس د 0

 *لاا "ال انيدلا
 ره زئلا اهاكد نارك اه لمادا صو >طغب دسك لعنلاب ةيملاااناعم ل نزلا تالا م ىبصلاب نزلا تتنك ظ 1 معا 0 0 - 27 1 0 : 7

 رماد طفب نال ف ملط اصا: نسا دل رخو '

1 
 1 انسب 0 نأ سا 1 3

 لأ مرح
 بام اهاناإ جرلاتم اك 10 دلت 00- داس

 ولد هيلا“ كواح خدانم نال «.صيال مروح نأ# نازحي ا ىلول نرخ لزلا دارا داربدلا ماصولءانصيرم و'اناصناكانأب منال موص تم أف ناالإزي ٠ مو 0 ازا تمآصولو 0 هرج نأ تاور طف لا ورلا ليف نأف نا نزل نالطلاب صحم لع ئلحول وح نيلاولا وعل ومع 010 رس كوش رسم لا : نسوبزلا نعو مهلا رك و ضف »اهدا كاعدواماعط
 7 ينو نعل لجد وأ ولا ناوأب ريحلاو ا هور كلمت

2 

 ا

 سس



 . ,, مف هروب تاق تناك 0 0 ماض :

 لا وصلاوةينملا يزل ةينلا تفو ىرطنلالف نامارمو ةيسلا تفرج هز
 ضير كربلا 0 00 هيلا كفر صخر
 كلا جحا نن اهلا راحو لططلا علب اذا كللركو رياذا ىميزلا كليكدا تنل انآو

 وصلا اب يو“ 57 لكسالاو مولسلا 0 اذازاغلاو ءلباذإ ملاوفشناو

ًاماكرلا الا ىلع ءالصلا اضحك ئاو ملهأ مرعل بوحأل ولا قبس قردساض هلا نال 0
 

 ل وص لا ثايب أك ءادالاب ءلصنلا ميسلا 1 1 أخ بسلا نال قو زمع)

ةيازاهنم تناثنلهالاو 0 ملول 6 وصلا ببسلاو مش ةيلهالا ترهورئو
 

 ارطفاق 50 اصف ف مهب !: 7

 طرت فو اقل ساحلا صل د ٍفرداس ىلا مولا موصول ميلا رداس اذاؤعن

 كا دوجول دلع ةرامكات ا نأ ملا نك امج ذ

 3 0 ١ قس يم
ازانرهُتلا صوت نويحال الريع موصلا ةيضردطقسي رهثلا ]4 نويجنا وهب

 ْْف :روتسا 

 ا لا ىاماو تاق نم نعمسلا اذا ناو بلم تالف نمد اطتسرهشلا]ك نودلل

 : 0 بضم مون ملأ نيم غلا لصحاماب ا مصعب تا

 , 0 الو جررتالد  .كتامرلاب تارا :

 0 | العن نا لمت ناك ؟قلعن © ثح 4

 ذ 0 انا اذج

 0 ًازهاع ةالصلا ذوا ل تارهش فكتع اوأ حبر موصابعوم

 اج صن نع هال ذود نوجا ا زورا ولا سراح
 ترصيب وا مرصن وأ كعب دا اهدا رواد نول ع ارا مويلا فرص

 كرَصْم ملا ارجع واه م1170 "لع د لاقداد ماعرف تش لوف كم

 تالاد احنالاق ولت لعل زنا نالخ هرزن نع زاحرتتل نفل لا نر لدا هزي

 مافو عون زب | ةلبخي لكل شغ ساو فكرا م وَضاوا ا 0

0 

0 
 الل

5 

 0 رار يعم رشاد

 2 م يحول ثخرخ لا تللا# 2

 "طارح ريس رمزا 1 نا كيس ؛لالع ,يلقالا رمل فاكثعاا

 هيد لمصيو مامأو نؤوم ملام معامل سو تاطلارضمل تاقتعملا مملو موصل أ مموفد

ََق مصاروخد ئسون ىلإ نعو 30 ال ناوملا .:
 ناسا ئاصرس موصل و رغس 10 

 اهدار 11 طرب يلو تاور ىق ءوظنلا قو ةرحأ و :ناور تحارا
 ئ 4 رصعل ترم ايهاوس سراسل ام اذ تاكا حلوو 2



 ٍي وكام فو 0 2طن راارييجرول ىهر حاو 1 فاكتعالانا يأ
 5270 >الا رشا 1 نا ليغ لردزا رحال ثنو تورت بالو: لن لود صالاو هل الضأ مرو فره ماعلا 0
 ةفينح وبا لاقو رت لكك زحاو لارسحل الا و وشمل مصل فدردد ثبئرشعو حس لببشو :يررشعو ىرحأ ةايلؤشن ناصر ةيرخالتملا ذ قرزقلاة ليل نادل زكا بهاد انه نسور خلا رثعلا ١ نعكمع اك رمراعلا ةايلاعب كماما للطن يلا لاق لجباتا لذ ا رق الارنسلا 52 ناخب ةالصلا ىلع نأ 5 و
 هوم الاثو ماعلا كل 0 در 0 أتنو مرش : تاضمرُ هب
 0 رجالا تعمل مملح تن هايج اعدش تلا لامك طع تولطن ن اضمر لف نلح نفر ملا كبل دال تا لاقولف حالا تغللا
 ابرد نوي باقل و او ةركزول ةنسلا ىوسيئ دعنا 0 اوسدلوند امرا نمت لاقل املا نطير وعم يح ان رع نلظدال ولد أملا

 200 مومو 0 مودرإكا
 .ندرما رح د «لعكمل؛ ياعالم موو ءاطباواراضف ب شن هدالوعشب موب | ان اهكنعالا وطق ننهاموب نإذا نأك ويا 0 'افالحلاا ١ 3 يملا ط حاب بدرع زهد وينج م وب افتعال لذ 3 عمي ماسالا وبلاك 0 وا لا ورلا ريجد

 اننانعلا ول وللا ناضالا عوج ما وأ لاوزلا رعد معلا الص
 جاحلالات 0 كفل ١نأك مإ نايا كك 7 اىورال 0

 !هجحيومل لاورلا و ءارفلا قو 2 بوحإلاب باطل جوبا ا رار 0
 لاصتعي اّنقو رع ماجنع راع هي دل لري انك

 الو ولك رس يدواهرر وبر لعب ةروزملا ةتبجواام نال 3 00 5 يف عضال نس 0 اهم نعول رشم رعد ولا ت ١ ناّرعن 5 لاسفل رش 0 نسما ءانما ءاهتس قصو سوادا 3

+ 1 

 لعل ذه درنرعريح مرا هننعل ريس جف ١ ناكتع ليو الاتفرلا - تكل نا لو اوس و :رعرلل نصرت نأ راهم جر 0 ثكم نا واسف
 و نالت عا رسمة ر أ انوا ماعرف :اوأ ة واش وأ >لوا نيرح ب 0 دا وديك قزروزاو ةرورمزلل ننال يدوب "ود نوي حرسفبلل لاقو انفانلا دوجول س اييؤلاوهو احوبدا حر فينمحنا

3 
 وال تود احل مالغ جازتالوا تصارع الطب تيعدلمأ قرعتاوا

٠ 
 لسا سرب مل
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 . فوسأىد م خي



 تعأف يو 0 بشلاو نيوكب بكمل لاذرمم هللو

 ادوميبم لضكب ناال ءارشملاو 1

رسل يرد حسو مايو ب هدأ كا
 كك دما 0 ا

 م فدد | فوغح ضرير ريما نال كو بلازد4

نقذ هسإ]لا ءلعقنم ال هركس ةراقلل ءاشلاوج 17
 دارج ايلعتنتب الح ا

وكرما امم رح منع ئىلارعو
ما نم نسل ةالصل ىلع قل ن تار

 جب هو

 دوب رو كابر انغدنلا نال هل اولونم 1ك ل ١
 مل

 رم ب فعلا اوجَقو كيلع سا ايل

 اال ناكتالّفوص أب نوصل
سوف تطاق سأ ؛ الفر مسملا

 

 * نر مد الار مسا زازم

 / ٍلكتناكو نوف هلأمو 1

 ىلا لطرت 0 دا لهل طيولابل رك ياو راعألا

 موب تامصالو مالحارع خبال ما او ةالسلا لع لول تكتعملا تصيال ي
 نايتعالالطس ىأ انج ةداملا ا طلخي هلل يعالالكتالو زا

حام نوفل اعناو هورس اننالو نحس لوقا
 لح زمللا نان ال و و د

ررعد الو ةركذم فاكتعالا لاح نال سابو زراف
 تتالخ

 2 الزمان !اذرسللاة دامك ال كعبا جرت نف رظ ميطوو موصلا

 ورسم اهماكتع !ةارلاو جوسمم «.والفالوأ ٠ ١

 سعت اضيالانلا امانا نرن 0 ذ

 طئلا اره لشق باو :انلا/وا 20 يس 3

 "كلل ذنالّلرنانا | نايس رب لو عيل 25 رانا

 قرد مابا لع عماش 0 اا يبوح قلازنالا

 ط الو هاريس أور[ نأ ا م

 نا لوهضال دل درت دج داوم 3و امنا

 0ةاةعلوحا هدم تاور < ير
 حجر ىيبمم

برزفنا كالدع لاو لوذولمئاأ نيب ا
 نأكتعال ار نا ىا ئن اتيس

ك فاما زف فقالت !امأنا
 دان أبل بالا

 0 نمل لابل
 تيموب زن ناازك و

 07 أم

3 

 رانا الب شا 2 اهلا راب 1

 مم الك 0 سعسم»
 ل ا

صر ص نمر ب ضيم انام و :رايزاع زاعش هرسصئلا دع 1
 ا ( 



 ا ما تلا :و دصعلا ناطل رول مار
 رفا نا سم يجرح ” صبا نكمل زو /
 داى عرف 3
 لاحزتلا» هدوعرسجل ل يعل رفاعب نضورنم 5

 سط ل 1 ا مد طغداضيانيرطلا3 نالاو ٠2
 5 0 | ّئ
 يب أبإ عالسلاو ةولصل ١ رماد نيلاتلا زا ش نوي ا لئاحلا يا, نعلكملا طرش ةدانمأ 0 ا "ديال رعواضما د ا 5 بتال ال 7 !ناكأ
 ا ةل كلاممب ب رمزا لارئاق رجب نا لا ناخيقاقل اكد هبا 0 ا 0 0
 >اوهإع عاجالابك. رمل احا ملا 5 نزع نادارلاو 0اس نينلحارل تبياليزلا الا :بيلحرلا عوطقمو نمزلاو عوامل ورع 3 ١ ىنمريالاب 00 تائالا اير لسأم مدار ماسلا :جلعف نتعا م عرتع :لبعاهأ ماللاو ةالصلا يلع سلول يزل شو ويم كقداءهةنأتلا ةربك : دال تيباقرح بجبال ءوراى ناني اورامرتعو عرنع وسفن جل ل ونوال ةنعو نع
 السم رككمولاه نالت :ىاطنسالا كاس 00 ”١أم رعد 0 ا حل نس
 1 وهو ةيفح فر 0 ع لكس لسا ار ساروا 2 يس مقرن يراسل ورالعؤرزلا يدار شفا

 مع ود 011

 ملربال ىرلا نعواضفرق .٠ هاح ورمل

« 

 5 ع- عدم :

 نع العسال مالرعم مالرصمل 0 ملماإلا د

 كلزكد ارش اقرت

 0 هكذا «رئعو ىناناد عناو

 2 اجابه 0 0 رقم وأم
 ذل ال لع ضروب تكد لا يرق ةحضلا و



 فا الو دارلا كلمنا لع | بوجول طرشي افرتحم ناك نأو

 اون ورع وجر ىلا جيورح حو زالوا ود هلابع
 ا 0 0 ل

 راو دارا ل الأ نأو يلع ناك كم ب انككسواأكم نأ

1 0 0-0 

 ااا ميدل ايزجا ءربتلا نأك نأو وداشملل انا
 ا تل توتا ىدلواحا او ع

 ركب وبال ازكر هطمارلا تجزع زتساني عزم انزال ىالرادسلا
 نك هرعوأ ةطمارقلل ةوثم رابدل ال كزصوتا الة

 0 ”معاطلا 1 0 ذارعاطلاو ةضخلا ايف محأطلا

 لاخلان ناو نم اسم قل اهلا نافذإ 0 ميقفلا

 ةريعب نا فزوعار عدنوا ا 9

 0 اذا مخ سرا م ةثالث لكما ا اا
 مشوا هيعموالا .ارما ران ماسساو ةالصلا لعمل فان و ةأفئ داس ايعمو

 ودام ىلا جدر اه ماي مال مايا شالت ملْخا ءكمعسب :وأيرنب نأف اذاام نا

 تاق الئند ل نامئولاهوعسمم نا موزلل نلب مامر ترحرااذاو 0 ارا
 رمحابا |رقتعي د انوع 0 0-06

 ا فئنو ب أابملا اىرم قاشال مال ت ةرعالوأ,تحلانم

 2 ىلا جور م 5-0

 ْ ؟ددللاق انك قح تيونت نال مرح
 ( .. .٠ سول د قرف الوارد سعلاؤةرمضصو وأ

 هبالاتل لأ 00 امل نال مرم رعت نين ادا

 ٍرحاو ةرموا( اعز تيل اوااضاوغ دال وةالصلا علاق
 نارجأرو نسور اقراط بكرم التحاور ا

 3 0 ا مال نينع؛اوأ ناك لوالا 00 ذا توفلا نع

 ْث 9 فظفدوب توا 3

 _ أهلا نع تاف هن بم م اذو فسوب 0 0

نا ءأ كلذ عد ما ان اجو دما بوك نقيب بغولا ف تيفلا مرعو
 مع

 9 التسول كرت مو
 1 رس

 1 رم

 اقنع مارحار جن م انتر مول نازمطلاو

 اضن لكال 0 صم ال3 3 ةمروب م ١
 ا > نأ ىدؤل صدا عرش 00

 سس 2 2 ير ببرورررر«رع



 ا ؟ادالملتس١ زنا اارالر وخلا ىرمارحا نال (لسالا حشا مده : دوز رجلا هزم وعش رجا امر مدر رجل اوشا 0“ رحاامرميوملا مباع 5
 ارش 6 يؤ مورشل اب منع دب لذ ناكر ارحااما ةبلهالا مرعل مرالرع ءوملامارح نالرج داع لعلة ررحل :ررعلا تو داع »0 ىدوهزراح 8 :حوؤلو نوفولا لش مارا وعلا

 5 هغل دزم لع قوتواما مسهل ذود ذأ 07 0. ةرابوداد وولد م! مم 2
 ا ري يرسل تطل ناظم د قرااوز رد وصلا لفي ىسلال ثم ا .
 ١ نحال د بادا درع نبيل ماهر -- 0
 نازحي

 لمعال اراحان رزحت ااه ا 0 2
 0 نيب اجيال تاويل تولوا بحل وا

 | ارا 0 ار ل ولا كاطع
 ' باولو عم تار روك 0
 ممسعيأضيا: ا 0

 00 ناقل ةرشلاو:دلاوشأ يال لات ماك 59
 ١ غلا اداب 0 امها فلاذ م كذ

 ١ ةلسوولا 0 اع ماعلا السد

 يلا 56 وج وسلا ذولا :
 اموت مرو اولم كة م 1 رردينم يعسبم ا نو" هفصعو |يزمكا '

 ' تفرزتك رعاتدا زيوت اورس ماعال و2

1 
 اهيل

 ١
 ال
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 ىو ناو لاح جاوا نعل خال مواسلاو ةراسلا لع الس عر 5-2 00 لالاو ةالصلا ملعنال معلا
 يا ثول فال ١ لأ طش دو مالا ءاججاب قس و تاوام كو ]نها

 : راو ا 0 ظ

 كر را نسم ديلا 0 مرعالا ءانسالا هولا حضا اولاتيقاولا كنار اضم نانبدجد ترتر لا 17 لاو ٍقرناذ نإعللو د تافيهزداو مفي 00 تاولا اما
 بزل 3دىرؤلل ماحصل ناميإع 4 ٍضس عم ترذوملا ت نايم وقعلا تانغ
 حاير 0 نهزهال د تداولا نه ىاشل تاقبم طقتو الان وكل

 لةلح ثيح رولا كم الحر نأ و دوصفم ل اروم كلا 7 ااحاز نالناوزهنع الرحال ةريجات إو ايجراخ

 ريق 0000



 مانا (هافالاذ 0 ااخأت مرحوا

 0 220001 م د
 ول الأ: لاك

 ا 0 الا بوحر نحل رواعيا مالشلا اوةالصلا

 مرعت يأ ىلإ لا مرجاو نايل ف + رو او مال ا فب ثلا

 0 ا هنلاىصر ايل ع نالرصق رهزت تداولا ارجع مارحالا

 " كلها ةريود مج نالامد 1 وعام

 : ره حل رج كم هد 0 3

 1 مزن 1 نأك ص 3 اتيملخلاو /

 هلو نمو ذل

 ألا 0 رم لوح دل لكيت 0 مرجال 0

 دصق الا قا ! ليصفت داازهو مرح 00 لحال باكأ لو 206

مي لها ةريووهمإ مح روما كر دال ير ايدام !
 ا

 اطار مام اوْؤياذ الا نحد اقيلاكمرلا ةرحررحأو نأمم مل تانيا

 دايم وصوت نسال ير تيرا لدا مناد مل! هان رش

 ان سعت عرض دولا كيج اور دملا 1

 قطبا 10 نإ هامراختر م المدامتل

 موقد, وضل ىرذ ]رك رورملا نعزتن ال لع ةريزلا ملقرانعب م

 1 مت رجلا دو ىرلل لسفكب
 8 رمال أ هال يو ؛ادرلاو سانالا

 جتا دو م قرع ةموعل ارغثألا 10 مم 3 مال س سرهاط ؛ادرلاورا نالارسلىإ

 «٠ ارحآ طفمرتررع سولو درا وول
 لاق اياب دروم, و 0 بلا [عتساو ص

 ا شف 1 ميلر برت 0 0 رجل

 1 يالا رادو
 0 نارام 5 انمع نم ب

0 ا ا
0 2 

 راسم 4
ا كبل لوي ناوهو روايه حلب يلدا

 ل هلا كيرشال كيبل مب لل

 0 ةيعملاو ورا
ب نزع شالا : نا هش ا

 هسز

يزب نايرخ اذا يوراش لس
 كلب دب ف راقو كي دعس و كيل ةنيبلتق ر

 (لملاو كيلا اضرلا كل



 2001 قا م كثفرلاولازكاقضواالادح ٠
 اراملخالا ملح ئاوا م
 ل كاذفا سار <

 - 3 ب جدا وع -

 ,مأعلا وطويل رسل ازكذ را سروال لخالد دباس نلح و ثحْسلا لارا امنا دتيحلر مذ تارك و ءاخلا ؛ ةدليطو مسار سغو 7 ارو هجرس ملح( ديانكو ببعلا كران للا اع نعيم ةمللاو لضتلاثمشلا لاق عادل اسودلا 0 لاتنز د مات ارغب نعيتورأل بلا را نيالا من مشو وأنشأ مقدر مررلازكا د ا سو كفملاو جار نقلا 01106 ١ هراؤطأ ! 5 21 ١فاع ل عةلالرلاو ها|ضأحرب ريلا ةراشمألا ءازكو ام ح دام هرايسللو اتم ,ماىطووإلا لاصؤل زحل نود لوح 00 0 راد تمايز لتي مإ .ارحرصلا مل َنألذ نال ةمر وعد ١ كرا تراينخا ةامنلالتملاب داللورللا ىيءاوامو نرلوت نافامرهدربأ ديم اضيإ يلع زاره ةاضلاؤ بطنلاو ةالسملا قبرا رسلكر أند مشار رعولل الايض مدر وعام هع افا عمل: بان مول ل خا وهد ل ولد دولا دورح نع موال هر نمل و مرح ميحاود 0 مكمل اليف 5 اا ض هد كل دع م موزيلا 0 5 درت

 0 نا روعمرنعانيم زولا طسا ون لا :سيلسعلا لعأ يبمكا انس اىماتن د

 ساب نبا يض * ارز نعاتمسو اي مولر تاما ا لإ 329 ١ ١
 1 ويساشلا 0 0 وع جامد هيب تما لاحم ايضاتحاسوأ اا

 اه اج يلتلا رئي 0 تيبسلا وا مامن نم ل ووزع فيو ا تن تاكا 6 وسلا 7 0

. 



 ٍك فطع للاايداوو الغ أنت :ناازكا

 3 كول ١ ماأؤ لخويا ايا نإ 50 8 3

 ُِف ما 0 5 0 ىا

 أنداو طبهوا تكل دعصوا اسكر قلاذإ ل نأكمالسلاو ةالصلا ياعم ا يور ريا
 راع أ بماي ةراصلا فريكتلام مزحالان ةيبلسلا نالو ملاازحأو ةيومكلا رابدا ىو
 ١ -_مزدازا باوجو لاجإل لاح عل ائننالا
 ٠  اسيكواعد تيلا ملعب © فريذاوهورججل ايلا 5

 رث الل اللهم اربكم انهت مالهم
 ع [لئساءالصماوددرب 1يكانيرفنيرلا كيل ٠

 د 0 يضخ م لصخأ ثبك يدخل ثيح ا ذو هلي
1 1 0 

 .» 2 هب ساحوأ 1 ب

 ليل مار شر ان ( نشد اع نع يورامل 00 0 املأ نا

 0 ١ مزن ثياح 52
 فى البزلم ددوسالا غاوتسا 95 تور رنعاعرلا نالاعدو

 ملتسا و ةالصلاى ا م,هجرب ا امرعنري 0 موكل ]هس هلي مثرو دللذ

 جي وهو نيسلارسسك ماسلا دوخام ل شل ابدا ريلابس مل زل مالتساالورإل
 كزوربنا رش سوؤينفت و 1 تك ريصتلا نايم رشا رسل عضوا ئوولرنعو
 م ىلع هيب مضو كل ة1عردقن م ناو بحاو اريالا كرتو ةننح ا

 للل ذ نع :غناذ هزشو هوكد ثوحرعل أك اشير رسما كل :فعررطب ماذا مهلتو

 هع عراب عضاوزام ديلا ام, اريشم روع هما. لجو يلم دح كرب لإ

 هيدا رس : ٍجالشتسم ةيجووتم
 3 :ومورملل ناطو 0

 . و ا ف ا نفيا امنا نعم .نعوا 1

 0 لهرب ابذلث اماوشأ حس لع 7 اا
 1 0 0 لوا !انم اوأبس

 نو مرسل اهل رس مح 9111 قاخالل تنسو "سهو ورع أن 0
 ةيعتلا بأ يا 0 ياركسررصم ني رخأ

 فاوطلا ن ايياذ اط داون نظم نلخ لوقو هز اي لعن اوطلا قتييإاريعبف
 ةنال ٍطحلا يس حرق تيببلا سوأ نيب يلا تكلا علقم اوهو ىلمذل لح
 ةعبس ئاوطلاو تبلا حال 0 ا ملم مل حاب ورسكيا تيبلا -

 ميلا تضضلمرلاو لوالا الثلا طاوش أ قلمرن رحاو طوس يلادوسالا كك م طاوشسا
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 امني 13 ع 500 87 زج ةداودلا م اد ةالصلا لع
 ' تم

 5 ايظا ”صرمالتسانأك 50 الكول
 . ةالصلا تاعكركذ اوطلا طارشلا نالرعلا رد مدلل ةرلتتسا دوسالا خا نمالكيا
 هنا طيش سيلا, دارك تس اكو
 3 نيام تأ 6 37

 اننا

 3 م 0 1 3
 م ا جراح

 3 0 ا 7
 .-. لعل شابوانصلالا ديصي + مجبوس” 5
 : ريشلا ىلع لاس نيلكلا عتبي رقساو :
 5 تيرايلا درا ايعاوو -20-تسمب ا١هفارو أياصم ف
 1-0 باب يأ مربجملا ص جنم رم ابلماللكب ربو داوعي ميا
 0 رشبلا !لعايا ممل هم اريك تلال مهتسيد و رنم كارب ثييبلإر وي نارمدقد

 2 غرم الا دايسرلا ديكيخ سداشساموع ربو بدي هربو ملسو يف أهتسا
 1 . ةزصشل تمعنب نيام تيبام يالا م 3

 ايباد يورط عا لج د 00

 ْ قرب اهيسو انصلاب ادب 2 0 1
 اذوامرم ا 7

 0 6 اىجيوسوطحلا مي

 اق سردسلاب روص ةورلل مل ذاو هتبه لع خم أيهزيوأجاذ 0
 1 ا ا ىف دزل

 هاهو اغصلالاةورملا م وس ٌمرماك مرغو لابعتسالاا ا
 ازكه ]حني نيش اراضورح طوس هيلااهس عوجزنؤ طوش ةرزل ىلا فصلا
 اذاو ناّسسمض اق لاك ةدرملاب .اسلا مكواذصلا 2لوالا طولا اربي جبس

 0 مو :كم ناس يلعب طمدرجا لحب وسلا زم ع



 دوس تسوو هن مستو حض حسم هموم ا سلا معا

 0 0 امال هطرحتو بعر واذ ب د 0

 0 كسأنلا ١ ا كس ااننلل ”لل كز عبأ ا 1
 0 ييطعبنو مايالا ا 1

0 2 2 

 5 اور ١ لكت ةدحا

 وي تراي

 1 هن عاف نوفرالف ماع نطسأؤ ورعم نآيام

 0 ا 3 د

 0 0 3 1 ل ا وليس

 0 0 0 مرق
 369ت افعل فارع 20 عك ف -ى 000

 نبع وعشر اهلك تاع مال او ة ميلع هلومل هّمرع :رطاالا ف ق
 7 يزاد احلاوزلا رعد 1 مس

 نااوروحرهظ تفر أفمرعلا ورهظلاو ني
 تيل عاج وطرتشاو ببيئسأق لاو ناوالا عم
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 ْ ا ئ ف ئام ناآال نامر 0 | ١ تي 00 ملكت اق علال فرجا دا هرخنا جب تك 00 اتلاو نخلب ربملا امو رجا ىنمزكف مد رتل 3 دك 1 .. دش نإ هلامزالطاك ىلع انرهرذخالا حر . ب لص انا يرياجلك 0 ليج ١ . اهي امو نروللا 00 نام الاذو هرنعإ سل نممالالح هريملاح "الاوز ]خف الذ مع دوك لاح مطل هداصذنا مرحب كاديصؤسرا نعني 1 ص 6-0 نارنهلا نأك الخ ىرشرناو دايس 57 منلِس 1 هراصز ا ايرغنا منح لب قارصاة]سرمو /... يضل جدال كدا برارمزل يا تمعملا ناك د دانت موون موحد ١ صفتلا3 كرب جرب هدول كوت بجلال دسر هيلع يأ مهري ناك 20 ازاماويزوعد هم ف ريشا نإ دحر ثمر بصلاو موحااذا يأ دؤسب درنالو ْ ماد لاما[ "مرعب اوس ١ تناكنأكن ا روملا بجو ياقناك نأ ع نا هللا د درب ثيح 1 هرم لل اىازاان نيشوطعا ى 1 ىرح نيب ناو ىزنشملا ديو دبصلا نانا بلا درب ىا 1 اا نأكنا در 0 زكا 91 مال هاسراربمت ميل لحد نم نا ؛ يا

 : ا ْ
 1 0 معَ 9 لف أ 1ك جزا لع مد امكن نأ يع

 ا
 | 0 بمال 00 ولكن «|ةنام هاتشربح اجو ىا ميلا لك و نالالح كار بيصو) !اك رمتاد ا 1000 احا ع هزازج 2 نلعب نارصلاو 5 1 5 ا عمد قوس جمادعاص ةنوثلث د لح د مارحا 1 تالا ننسي لان زن عرح 3( دعر مرا راتلا ناقة رتبت خيال زواجل
 الاتش ىأ 0 نالاحىئدراو ؟االرخأ اوان ايب ناديا تحدد 0 ةارج

 ا
 : رحاو اال املع ناهذ رحاووهوزخلا ؛ارح م رابص ؛ اح نال

 ا 1 5 ٍْ موب دو ناوا 1 دبع لق لايم
 7: ١ اه مممت ره ايامي ١ ارهر ربصلا كدي )0

 ا
 5 0 مولا اذا ذل مول عزا رتحا وهو ممك ام زرق عزب ا نص مديزلا 20000 عد اش واديص مرطا عماله ابا

٠ 
 د



 ا نأ تيلود موسللل متجخا نأ غيظ

 / اول او كرت ثرحلا] صال ىرااما' رج ناد امري

نسل ع دل ووو تنام ملل نحزحا يبلع ا
 واح الا دجن 

هو هنمام ىلا هزبحوازاو 5 نمال نسب رلا
 لل كرش ير دعصمر

بل تول ءاسازج ىرا ناو ةباا واق رلاوو هس مللاك دالوالا
 داواودلولا/» دع ىب

2 
 اه

 سسل لا الاد

 3 را كا
 لبر جاحبسوا 0 ١ نمل ورصحا تيكملا نإ لأق علا ةغلوهراصحالا
 مرشلا فو اراصح , رش فورم ناكها دنما قفص اذاورعلا ءمحو

 00 لصحاورعلا ؛عمر# نا 2
2 

 ملي 00 0 ١ هليزاوتؤارن» و
 ْ ركزلا ًانيعكازكا لازم ىلا ' 1 : ع لَم ثرأقو 0

 تاس 53 اصدرت ا مولجت مولوامو 4 ١

 نلأم 0 5 اونيببا مالح اد نيد نعلق مب كرس

 ١نالموملا كل قمح نأ مب ةثعم
 5 ع 0

 دول راصحالا مر نعزو الد رهام واش «زلاموو ناك ولو هرمالكلا

 : 0 ا
 *” قولا تيلاللاهيهت

 ١ اللمع نمور صعنو قلح 0 لح مجرب ماو

 . معو 6 مرغفو م عدم 3

 ىو 2. مزألا أ جلخ نم نار 4

 نا ةيلطتاو 0 ملك دحيم فرل يره رغ عذب 4
 عدا زعم ىونالو ةرع هيلعو ءدرشنلاب هَل موزلا ةرعدبع جال سو

 نم صضعهإلاو دأ اره داماتت ,تايإلاذاد ةرعلا لاودا. اذ تمأغو

 32 ناد .تياد لك نوكيا عيال ةوعلا يلع عال هاضدازا امأو كلذ

 ابي 2 عيل 2 ا, مور ش حرا نارحو جربزإ
 ًايرهو امرا اكماوو رسل ناو م 0

 ا الج نا عرشلا3 لزاخ اورحول مزن
 يره 0 جول ب هالدلرما 1110 هام
 اين زك مال يرحل اذ نادل ران سعووغتساو هل ةنيع نال ةأشسام

 قا موصلا] اما نينحلا عر ع وصلب زوكاذاىتعلا نعرماىلاك



 كريد موا يرهال ا كرمدادأ عال برمملا كيدا 22007 من وىاالاو ملوقو
 للاخ ونم اف امهضارحاو

 ؛ نم ناالراصحالا ةكبب م حدو 1 5
 ىدحت مالراصحلل اوه ةفرعب توف لاو نارطلا نودي 2 نع زك مرا عنهن ئدد دلع ىو نيحبل 0 اونا ا 7 ' ةنم «اخداب روان ١ ا م ف
 عول لاغ جنالؤ مرح تال فيقول: نالذ رحو فاوطلا نعمتماحا امم نوكبال اقدح ١ طعرنذ اذ دي ارحا نع نع هعسال امم ناكل لوصبلا
 "تبوح ارتسمح ع عانسوراوف در يرش لاخي رجاحلاو |تيافك
 !نم نا هزصاحو ٍجيطرش ا طرشلا ئعم ربما نمقنل
 مل سو لبعلاو شالا جاجا هركبن وعملوا هسنن نع جانوزام اربعوأ وح كيسا 0 3نآك اوس نعمإت 0 كلوعو |رسحو ١ ضمميسس هل نعهزوعل
 ٍ لل باعتدال مز مدل 0 نجاعلا كلننعوت ميودسفن نع.
 لطد ممصلخ نإو 1 ه انجاب تام نإ رصيد دم راس وبخور شر ةسقن نع ا قوم
 3 نيخ لحاع الان ازاازهورعلا: 0 0 ايات ضعيزوعا تو 2 نال
 كعب ناذ مرا دوجت هول عا يي امداطإ تاتا امك كعب 2 " سرعت يزلا تحولا حلبي نارا علل عزغا ا مرعرجت )ل ذا ةلا ورعان اوما د هنايزلأ ملاوز ربان نأك نأك كل !دونكو سلو نجللكملاو جرب
 تاجرا دناح ضاق هركذاصدإلا أخ زباج كلزك تناهناللر م 2
 نس يخل لع يما نع موو قحييقلا لع ا نع -00-
 ١" اعرض تبعي 32 نبوم ىرذاميمرحل ونعىؤبواوهأ | ناو زمول 8
 لقن رهو: ::ت جما رتعانأم مس ازاح | هرحا نيحناو ةفسلا نحاضوتو اد نإطلا
 ل 00 10 نعاجكأس هاونول د قأكلا نع
 0 ىركزام بارا اره ل كالأو تالف مي زم دات د يلو سيخ ١ لوم هيبتا رزعو هر ذو موي ١ نعقيلسلا طرتشي ناخومأقلاق
 وص وانأك ةالص رحال تلال هادنع نضل لمح ”باون دك نادل تاضشالا نأ
 0 اونا 0 درعالر اف اهذالا وانارغلا هدارفوأ ةقراصو اا جوا
 09 كلذ دإ_رسل ٍارتعملا تلاقد ةعفم تلال
 0 6-1 نوس ميس ب اناو ىلاخت
 نو اشلاو كلام لاقو عرغنسالاضف سنتا 'و ,ريخلا خم جينا ربعلا ةرزف
 0 تاعاطلاى م مرح طز وجاد فقوديلالا ةراصلا ةذرصلا ق كلذ
 "لامن و لعملاش 0 لاس نا ير رامانلو تالا ةوإ 0 ةاركو وصلاو
 مب أ زعنأ 1 داوةلصلا لع لات هر رج اعرب ىل نيك ام ايح.لاحأغ هربا نإوناك



ىلع نمو كموص مايه موصن ناو كنالص عماره يشن ناريل اعد
 "ساو هدا, /

شع ىزحا لح | هدد اوهرق ارثدرب اولا إعرم نم لاق دل عاتكي هيدا صؤملا نا
 5 صصر 

 كارلا لوسر لاق لاق مع دنل ئكهيرتعو تاومالا درعن رجالا مع طعا تاومألل اهرجا به و
 0 دا 1 . :

 اثره شرعي دل تأكد دون مس تنهحل ني ع/رسا هذ رب افملالخد نم سو يلع اكيدبلا

إ [صررب ال ىسر لاين مارسا نعو تأدمح
وستمانا دلدأ لوسرآ. لاند مسو بلعودل

 انامل 

ا ثوحرفبو مريلا لسميل امن لاق مهبلا كلوز صيزهت شاوعرنو منع
 ,مكرحأ عيب

 هسشن نعا هرج نيرطا يشيب عصرا ميلسلاو ةرلصلا هلعرنعو سيسي عروس مانويإع
 لد حفني ناس لا نأ ماساوةالصلا لع نممليعتوهو تمال باونزمحما مما نعزعإلاو

 لال ررعول نعي ؤ إلا ةوعا, لاف ااوه ملساد سلا لح لألم ع
وتم ٍفرأي انههام لوعس مجردامل ممتد رل و عبد للا تومب

 7 لافغتسا ىلا هنود مس ل

 انعتسالاجربنم هولا عرإا محبب هيبارسا امو 0 كون فغساو ىلاغن لاقانهو كيلو

هكوفاساو ملعانل معمل لملارافغتسا مزن نعلا انك هركذام 1 مرل
 سلا ةلاعت 

 مالهلا ل صحم مبابسالا ةرش أبم ل صح اذا نانسالا نال هيد ليلو لو وسامالا ناسانإل

نيمدأثيلرةعانشو ميلانعا فني سر اصح ناوحالا شكلو نامالاب
 لاك ذ ناك مس 

 السل ةرلصلا يلع ءلوضأمأو مم نايدلا وهو طصالا نكولا ذا رنعلا لامعا مل اذان رحم
 أم بئرسلو هل عرييع لمع عأطتمدا لح لرب اله ثول مالا نإ معلن ! مدا تبا تاماذا

 يداقوهوإصيا وهى هماو مخل جالا 'مالاباعحالا يرسل نا ا فعرمبدتس

 الكاوررشلاو ةركرلاف ضخ ةيلام عاعنأ ةالاسعلا لمع نور عب كلن:رمتخاإو لع
او نارعلا ةدارفو هاكتع لاو ىصلاو ةالصلاك مح ماي ربو

 اها نيد كرس واذ ه

 نع فردو ةلوطخ ب اكتراب رص هلا بوجود عال لرالا طارش شبح ملام اذ
و علا رع نال ةدابعلا ف قعد اشلاووسلاو ئؤطلاو فيولا كبح

 نال عرزملا 

 جرت امد شمل مث «لصوعو بيانلا ]هيب زصخ كازو انما لغرس انس وويل
 فعالا عا و تاتلاهل ةىوتبم التب وا نعم قفقف ضن اسك لالا

 ةانمملابلط ونسلاب ةر أمالاسفنلا بأحت !انرس دوصملا تال لأبك ةضربلا وا

تش | أنماذ كن داغ ىولا فو اغتهسا5 اواحل. تضننا امال هيأ
 كلذو قاواعمل 

 فوصحل طقؤ هلا نع جابنلا نوم اممم :تكملا ةداعلا ىو بانلالمب|صكال

 بسك هك |ءالعرشنلا ب امتزا مدع غيرتعلا سنع زروال لاملا قر ةنللا

 .. بلطي مهرمالا لعاعت . بنجوي مشراصحالا مد" نايل
 ب : ”مامرلا ىف روماملاطعرهو ,بانشو نوفلا لانها < هبل

 هيه طرو ىلا نالاتيسنام نا لاس قواه نأ نايم الا لعراصحالا "1

 م داماو فايل مريوم املا نالف ابالي اروماكلىلذع تايال هو نارملا واما

لا يب للا رشم بحد ةن الو ثاؤلا
ا ريدا ه ري وحاطاو نىيلسد

 هب



1 2570 

 مخرب ابجاو ناك نا تاولل ثلث باها ةيخض لا ازجأ عياموه :شحلف ابيع

 ١ عمنا ىوتوالفاذنآكذأ انمناامنماضامجلاب» ..
 در وهو ميلا ل هبروماملا نال مقوم عماج نا ةفضنلا/ومامل نمشبا
  00 0يدها 1 هيرب مالا ل ا
 يأت ثيح مال ع شلش ه ال زيه فز ىدتامناد ةعيرس ندصلاق

 هنغفن تقمازارىهتنا ةيصول تلطج يب ماهم «لوالالل عمدا مك قبذا لرسول طر وزب نسب فا رنعو قعإم ثالن مدت صدف ءاصرتلاملا نال ٠ هجياولولل عمدت دديع لرلاجولالل تلال عبالالل اعد ل 7١
 9 : ف اثات 5 53 رص ٍٍ

 ١ هيوسا بريلازاحام ء رحل قويا مريعو
 ريدعلا 0 مو 0 لاذ ىواوسأ مره: رمصلاناجامال يرهلل نوجا يأ
 ل يب يالا ىرغد قلل ىرهتوعت ناز الارضحو تاراتك ام دايرالأبارملا رع صواب نادإ نوجالو طّصف نارولاو ةعئلاو ىلقلا يره زجاكالا شيلوبا 0 مر ناك ضاازب ضخ . مرشلاب لكواعوسأمت 1 ١ ل فىرياع سر مرعلا !ضاصخ رحغلا موب نإخالا ع 0 ١ اعرق نازحلا زك ةعت ًاعوظرازا كف ملكالاو : طالق ةروكرللا بوولا مرسلا ضرب الو طف ناضلا 2 عنجد لجالاورقبلاو
 71 نمل تيا لال (تاجشإق ع 5 4 درو ليز ناس ةوودملا بايده ناجل اقوم باكا ض لح مرقلب بصوت ل يبا سايت وز بالام تاز هما دك اس ال تدع تلا

 امن عووراخ 0 كاملا ماطخو 0 نادل ىأ ا لذ ببدل نيرغ ن م ويب انا ام رال مله ناك: 8 ع امد نأ ايفا ١ 5 ضعيامازاروح ىزهلاو باج رسل والك 1# ١ /ارطص ريحا جامد...« جال رسلان. 1 ماكحالا ملت قرن : دو أب م
 آهدؤحر ضاو تن رب لع مودا نأ لس وبل عن ىبا صرحا لوسرب قرم لاق ما
 ١ صولا ازا قرا حو نم نعمل ناديلجعزا يدخ بكري ةرورج : يالام وان نع حوبطخ نم لادو ايس أسر نر طعاال نأ ىفرماواحلالحو

 نه
 0 ل جا , يحن
 000000 بدا 0



 هأخن صو مرعاعوطن نك اددا بمملا 5 بيملام ىدأتتيالو ٌرَمرْل اق هنا

ق ملسو كعاضر هلبإ ص نددا لوسرم نأ يورامل فص مب نمو مهرب
 5 نمل لا

 لعلام واسانلا بو هنيبب لاحم 0 ع عزخاف بطع نا بكمل

 : آمغأالا ا مهاب فره مآ س !مالعأ كلو ةرئافو ةداللا

 : دي لونملا راما اورياش ف 5 0 ل

 مداش تحب نمو فاطالازز فاش اللو
أ 6 نب هتوف تّدرلا 0

 تلش ةبدزتلا و

 اونو م م« او ريش ناب توف انبعن اورامش نال توفولا ةداعاد معها إعو

نايل مج مها هأ فرججو ايهد يمال مرد شن ؛ ناشر ب
 ىذ أك ماجا نا 

اس اذا أمد كر املا ناةزعلاو لج توفرلاباوريش
 مرعنو 36 نوثولا ليقاو ر

اق 5 ةدابعلا أضياو عيح :راعإلاب مالا ثر نجع
 2 هروبو ابا نال ايفو ابق و

نلابلا حاملا ت١ !ناف هفرع 21 هيلا ساو و
 تا

 ْ 2 محب دربشولد ]ل

ان 5 ناراراهب دأالبل مهعم ثور نكما 9 1 تاقاراهب
 لم

 0 ون قح أسانلاف ىورشلا وأن لفلا ماوعمبو مداه

 اي مت وقر ول مهناذ اوارأ
 0 يونان

اورد تاقيلل ىزشو 00 10 مال ضْرعلا نا ترطب ن ىلا هتيب ع
 

 جنا نيالا نعور يي نأ ط ١ قو 0 0

رزْلِم قش لأ 000 ىلع ملا ا
 انيال 

 جلا ترك ينزل مناوحيشملاد 0 :رانلاك
 ل 0 1 ع وك

ر 0 ولو ب رملا عصب م مسوق
 دا

 4 4 حاس 1

يا لطولا لوتسا ّعرن : | غل 1
رمعلا ضد معلا عم مو

 ىبا لاك يقف مال

 ظ ريتال فاك البلو لسا ذ كيلا يترشقت_ لود ند ممكنا

 2 تيرمملا نعوربلا من وأ وسم مضلل لا تكي اهريصرمعمو ردم ارم
 ل عا نعادناند نرش ْق ع مش نوعب مل نأ تييشوكلا نم

 كراج كرتشوم ريل حقو شوا يطع دكا ضل هزاع
 هيلعر لعل ليقد طولا ف امم تملا ةقيطحإ تو 'لفؤل اك ازتشارئعلاو

نمالو ملا تةفيضح بأ اوحصو ادخاشم
 لادا "طولا ١ تال 00 ةائا

لوعأع هس وو ليز م ناسأك هرأرق ارك 3 0
 وضروم 

 ةرشلا عش سس راعلا مضوال ءراشلا هضوودارللو و رص الإ عم
 طش وهلال لولا بع للرلا أ فررمللا اعبلا احن هد عرش بيسو ى 9

 فالالخ ماعلا طورش نمو ا تم



 اسما نبالاق هولبلا داعب ئلهالا صخحالؤلا طورشم ما نكو ميل هيلا لم ماكنا
 نربصلل ملا درت ناذدقعلا لوم فالو ةحورلاو هدزلا ف0 كولا ق دز داغس
 ضخ لوا انه زوم جل كانينهزا> هرصتير رزعازفحن ٍفرالو ما ليكون وزياج
 نسال حرح ول ِن و باع كلا م .وندالا تورد راننلل طرطبو ةبرلادا درس
 مهاصلل ةمرحوحرربرلا فاوطولا عطاعش د نوراملا ج ىلإ 1عزحالاب مهن مزك
 بوج ولا ممتد صاماو باكلا اننا ثدرىتس اب ثسحالا طاع سد حولك كلموا يا
 8 اند هردعو
 مذ ينملاو ميلا كلم نأق وللا ةلاحنيضرتفالاربد 0 قواسم نك الا دم درا ركئمال ثيجنإلا «وقد نوح ناك نا ةيادقرلا فد رارمل ف موق ولا نأنج و نللا كب هنال باو يزل قرشلا هد تالا لاح ف بارع شل ثوه ك هردما ل ؤب ل نوح ةركنلك نش لارتعا فد + 4 1 ا يوم ناقؤيلا لرب بومدين 34
 وفد قومك م ايقلا مدعيا روق تدوحردع هوركموه دريل فلا شدأك ةركوم ةنس ا حالا ور وضل نيبو بوغلا قولا نيب لاراعال الحف اماو م اح دعب
 قون ا ا ةدايحلل 2 نال اشلا بهزوهتايح ةرام انخالا كرت اع روينا ايفشو مأهنلا ةاذ وال هلاحناكو لاوحال ل ضتإمالا هبل صرب احن هدا كب مرا دعب ةييربلاو د تالإ داع ©2ادطفأو موصار مانا يصا رك نكاولا وا لاباس لاند مالساو ةالصل با ئيبلا لبي ازد قيل ءاناال ميطحد ١/01 لاق مجدد ءانلاعدزتا١ل لأق تيعجا كح هددا ناوصر ةباععلا صحن نايورامل ةدابحلل ,نعاللا حزضق لارشعالا ملاحي
 مهدميكك ذنب تحاور 1 ممأسلا كرب نما 4 و لوصخو ريس مالا ةيلع
 ماعلا وانا لننك ةيوشرلا و سندرلا اصلا جب اكمل فالو ماكنلا وزعم لضحا تراك ةبجبرشلا كات ىل ةازعلا نإ جو سم ضحا لمرارش مما اوم مانا كل
 مالمو اصلا لع هناهابه## دروام ىسحو رمالرشكت دانإإ نعد صلاو نيردلع
 اوفلتحاو ةعمللل مود فن ياو )بع هنالرحلا ماهتلا رفع :رأبم سو
 بامورلا هرلعاوب صاو لحال ىف 0 ةالصلا ميلع نع يورو رسضم نعالج اذا ره ١ مرعراتنخل د نكق لانها 8

 وذواعرش رقعس ىلاو باجالاب كاذو
 ؟ىرسا رصد عاملا مخالب... انك توزن تحوزب شك .
 كعلم لداملا رحل مال ميربصام باجالاب دارلا واعر لوصمل وه داّمخدالا ذا يفت ئطع لوصح دو هوت لوبفلاو باججلاباعرتلارصخمارقعنم مافالاب# . 0 اوورايك هانفنا ]هبل . كاداحؤرو ىجوز ظفلك

 تجرتلاقوا تايه تحور مهمل والا ناك اوساياشل صرحا مررصا«لونملاد

 سة جس < :-

 لدن
 دس توم ب >7 ٍ

 دم ح7 ١ 123: سرس فدو )2من ردح ج17 ثاؤيو وسبق 9

 . 8 1 ٠ ١ رجوم سجس حب

- 

 .٠ تت
 هب دم

0 



,تحورن "تحور لثكل فو كحوز لافث كتنا
 ليد نيصام رلقملب نوعي ما مل ارد رب 

 وينلا مدزإ مرعو ةيبرعلابصلكال او ةباكلاب وحنا مااا ةراشامفف سظنللا

 اوعنالو .ارؤسرماحلا نامواذ ييلصا انام اذا! 0 للالد رضي أ هزحأو ١

الاقذ ةارماريخصلا هشدال بطخل> سيف توريس رش كولا لاف ضيإ
 ىد

 0 17 وجب مكي موالاوبالاتض م ود رام .ضمد نإ رم ماد ع -وولابال نأ ةاملا

اهتلا تامهرقمأ مرنم ى 2 بال الع
 وهوا مخانمأ تالا نال نب الل م

س 00 ,سوصلاوبا ١لاق 2 تالعالادجدإ عي
 6 لأتعح كلبا جو

 دريراعلا خخ ذ ىأمك تيعس نيالا دفعت ناو
 سا زجوال ااو مأ

 اوساط فل يعم نا نال ا ب يأ 0 او لوذو تحوز

توالذ للاشد هددا نعو سام اد مكذل شاه لاسب بع نأك
 فواتح 

 ْمأ يراعلا لوصف ىو ناحيضأف
 هانعما لحد لذادودعل ا رفع ا

 لجثو

 راف أماواللا 11 هيث يونسياىم ناكنإزمو ءىلل

 - ىنوجورستعا ناهنالرقعنم : نوطربعب رضاىلاو, م الأ 0
 "ننال ضاعأف

 ,اباجيارتعأل ناو تايسأك اهنلأ ثرع ل فوس ىحلولا نازح يجامل

 دوجوميعملا: تير زقتلا 94 لعوا عب ماقلو الإب هامل ناكزمحملا لا هز
3 ٍتانلاريرقتلا عامي تركاناوهد داقمهالا الع

 0 ةرابعلا تعئوو 

0 ل وذو باجياب لافحمو انكسر ررلا :
 مدا 0 ثحو 

 رثملا ئلاق م تحوزو ورك لابفتسإلل وأ
 اسوا

 ن ا قى 6-0 ص سببل اع 5 ناملا 1 رالي تابالا

 انا ماهيب يطال فلا وباع اجا رقعنم الا لا رمل
عبو 2 ومآلل نعاهرحأب مي . :سلفغلل لقعيب د 4 1

 ذأ راعاوجتللا ن

 اساوتت رعتلاو ساما عرمأ انيزللا بظل 11عاما نيدشلب

 رجاولا ناد إم حل وذو آمنا : تحوز هلونولبكو حور وخلل لوداع

 وجم ع ناهض ديا أك ميلا الع ماقتل
ا اقع وأيا موق 00

 11 بلا عاتعرسلغفل

راش حال --- او مالا
 ارقعسو لوالا لاقف

 نخل لاق جوز[ يقتسمونم اموا 0 صضامأ ميغ ُ

 0 0 اقوا رحلرا رمل 'َ ص أاعضول م كاكا ل اقَو

 الاو صايل أهرحا و نيظفلب ل اوب الابن قعم ىأ

 رم ادكلا يس لوّيلاو ب 9 وضواماول

 رلتتسمزالداامارعزحل ناك اذا ا همأضنا دحوم انهو طيس
 دز اوددةب اناوزيكوت ئجوز هلؤم نال ٌكتِحوز لومي نوجوز لوفد نإ لغم
 هنيه اجو نول ايت ةوز ) لعجم ثنمملا نآذ مايلنلا «ركعت هرماث لاشتما



 هزهاع هس امرت هبا !١ لاص نا كلذ تبخلو ةباناو ليكون دامك ل عراشلا
 اظن اهيل دوك ميعذا باجي لابس الا »ف وام نأب لع صونعأذ الز ماكتلا صيدم ىضن ندرة كملف كلا جوزنا قالجرلا لون ناسا جلل, هاندا لاق نأ رباريرحإتلا حتي جاحم قلنا. نامل لدانتام لاسغتسا دار نوجبو باللاو 3 لاو باوصلامىأم هدد + اناذالا ةلوهاه هبت متيكدقشرلا
 ل ل تا نارتعلا جو نال تيب ارحل ماك ممرتمتامباجيلا نأ نص قيس رق
 .قنلا سلا عب اجيال ى أشبال اليكول ىوكو جوت لانا بهي ]بقشسلل نق انبال انهو
 لولو اجب يا مايل فلج ؤدو مولزؤلل ىكرالا زم جز بكونوهلل بأ جنو اكرباد لوتولاو باجيلا ىذا تحؤر باوجك دوت وهرتحلا ل ىئعلا أنكر كب | ةباناووليكوت نيج نال ذل ناب رخ تاوويتناره اظ ميش حانالاو ليكوملا ناذ ك نموت سجيور ةاإ وفك لجوزتاقارجرلا لوي نزتتسلل داب داتا ند اون هرم ولو
 تجر هاف ذات لومت نإ عانت داو دسنمنل مروصلارمخ تنب ١ نباو حالا شاأسنب هبا نبا نيل يورتك تحوز ليكولا لوف دكلوروص م عرعو لوثر غرحاو
 .لل رحاو رزعلا ف ططوتيد ملف ج تععامل تحوز, ليكولا اينورمتع بهياوتلاب باميلا نا تيرعدتو نارذاعز, نآف اذاا د دقحلا ناروهاامالك ب تدردري بيد أعلا ش ةيحاو م مرقس ام اجلا لوقا يعا دعت .أبجا يحوز, سلاف لودر باح
 ءولزلا هشيم قو ماددوه نلوم ثيحةقرلا مدا ريلال بيق ضانالا يلا هس ةيقو رداد, ررلا جاصرع كات دعا "نس نأ ير هليعنت قايسو ةرياكم ها انسه ني|يكولاب لوعلا هتجوز بالا لاتعد كتبا يجوز ايطاخ تلجأ يبا لاقوا كحوزتم انا لاق اذا اكرع ولاه لع محلا اره قف سيح ثرص باباه دعت قيليكولا ةجرسبلو لو نع تجدنا هاد باهل ممر م ان كجيرتا نها هلو حل يكؤلا ناب لوتملا و وصلا ها فط حهلاه بالا عيبكورحالا هنبا تيد م انبأ دلل هوز م موت ألو زلاو بابجال نرد صرحاوزفاعتلا فرخأىكرسلو
 ريل ئحور نا لعاو لوم ةجرشلا يرض عرصو هب وه ئرتعا| ىسحت هيلع ريزمال
 قام نأ لع ةياقرلا تاملثع د وهلا قاما نراها رمان رحاولا نا لوو باج تحرز هلوحم لعونوهلابأبج مس
 ذأ محدد وسل عد ىرشسلا ب رام يلا راشأ آنا هأسبم ىرهاظ,الكنأق ولاو ملا
 .٠ ١ سلخ ثرتعلاز مخ لوف نكي موزتلاب مالا رنعخزكو ما سلخ دقي هنفزمكنلا ناكوليكرتلا يال يحوز لعدالا روقعلا نوتنال د تحور ىع تاغال

٠ 
 هيلاضرا ىلح توشد دامه الا قع | ناجم دطحيلملا تاحاملامأ ميمكو .-

 كتجوز بالا لانمي جوزنل كن !ابطانح كتيجل قول ئ”لاهلا قب ئاقورمواملا ثا ماكنلا تاكو بالا ضارت نع ةراخ نوكت ناالا أكن

 ءاغلاط



 ”لهتل ف رمواسلل نابرج 2 لبي ال ناب ط انك راو لان هدداحر ثايلح ا دنع ع عاكلاب

 انفلاكملا ركح ءؤرلد داقعالا توش اني دج جلسنا هركرأ كسلا نول جايلاع لع موال
 كيوزنا ةرولاب طربلل عراضلاب لاقول انكتدرخ اللف رطلل واسم لايتحا كب ا ذديفي
 يتاح: لاقذ كننبزوحوزت الاب وربملا عراضملاب لاقولو ربا يشأ كحوز كاان

 انعالا.اءاةورعو ان عدس سفن سال نا لوولا فالكر ابقس الال ايحارنعرتعنمال
 فضل لا م اريل رش ىمارلل نبادلاق ةرمملاب :هربلل هراضللا4 كح وزتمانا

 عاتنلا فرط ى ون رحاولاو ليكون يحوز نارايعاب تحبو و طحبر ى يأ نيملا مح

 ٠ ظعلد اناخيضأة ىواتف ىلاقامائاق دقعلا وك تأجكإ هنأب هريغ م ؟

 ازكو ملكا فاركوأ مات ناكتلطخ ىلإ ىلع. ههلطجل ازا تالطل ىفازكو باب مايا
 30 لاق 0 013 دل لاقو
 و ماك وصوه قفل و يما طلاع :ريلائتحألا حانركذاهو تبهو لاقذ مرعلا انه

 ا مارعتقدرل رتكأ بلصو# بيدا بابل ضيم ادله
 سألنا ةزك سئ خاوغم يتأمل تالا جوناي تلاها مشا ول:
 صنم لونملاولجالأ نا نص فرن اك ,نمارعو نعام اهو توثدلا نه ونبأس بف

 الفت م خال وأيط ام هوحا ناك اذا أاضيا دوجوم توسل وعي ملا ازهر لاق تحوز

 املالبكو ناكول لاقياالاق م عاخنلا يرطملوتب ل 0
 زوق مدار نيحوز لف كاو] ممل, رمالا رغب كو نوهلوتغسانالسل ا لع رشا
 ا زا كاملعلا اا ازهلعو ابلاغ ديلع مرتتل موس !ةراع
 باجالا قل رع :وحور نأب "رشم م مربخالا مالكلا ارهو مزاهراقحاا اىكتجور لاذ

ك طعل قو بأبجا كحوز و :يحوزر قانأ# كسح و عجل كينيا م.دأرب ثيح 5
 مل

 م يسإ لويفلاو باجالارسفي طعرررلا ةرابعْاهضوام طعن نيلاقحالا
 طقف تجوزب الار ساوه هديب امل عر اتندالا الا هضوامرقعنو هإوذ ازكو

 1 . . دايك ريرجم بس

 ٍ اكنلاو مدزتلا كازو 2ع لا ظفلباؤ صو 7

 كلو مولا رمل فن نا مياسومأقلا فاةرملانلا رح ري
 ا .. يرش تلوو كضرترالكلا هركذاماد مرت امهلعرقو

3 
ال ك١ محضو نعل كيلقل :

 لي نا طر مل

 0 5 تمررخل قضحو أ ,رشفل

 2 3 ناعم هيج تاع اشارات نيرا

 ع درت ترغدوعرلاىرإ نكإ. دنععلا جنيفساهونع
 < 6  >كتيبزه 2نوكيدحاول .. بيساو ارش نا ىرشساك

 ' قبح احلا نيعلا كتل حضد ظفل د علا ظفل بي اضذل لح تاسامو لو
 افرك ةراعال) نهرلاو صولاو ةراحال وئحابالاب مصيالو لشد ميبد ةقرصو



 لا مضاولا ةزه ناكل اهل ىال تولارميام ىل نأضم كيلا هبال ايا بمول ب عفنالو
 مان عامر شيا طر ملف ةيارحلل ورش فاكره مق ة يرش عاملا رقما

 ىوفحاز شدو دووعلار اس ق6 حتي !امعردحا لا عن وافرعآل ظل ثيرذأعلا ملك مسا نا
 ص هنيئرلل نأذ تييررحورجروصكإب نيربرمو اش اكمو نيروصك بالذ برع

 موضح يصبو نإ وجو ن يصرع مسي الذ نيفلاب يلام يا ةينشنلاب نيدلكم لاق ازلذ
 اتم وكي اضيا طرشو ةبباردلل بوزن يويدصلارنح دارك منا و عاقنلا نافرعي نين اركس
 ارضع ناب نقرفتم نعم يوضخل الو: ربصأر ويحك يصب الذأع,ظنعلاوم نيدماس

 كرس زد ىلا مالكم هرحا مم | مرو صخا رفعوا نع اروصحب ادفع باع م دحاوروطك
 وطن ايلا بنكأزلاملمثي بيدهاشملا اع لدالا سب و يس دعانا سن
 ناو نطخعإ سرا انالق نا ميل تلاقو مهملع هنارقو دوما رضحاو بانكلا صوت
 . لسع حا ىلوند ميعامسو نع« تربعاموأ بالا اىسأب هننال منموسشل تحوز
 5 راد لقفنب أك الخ زومشمل تجوزءىوس لكن اذا تالكك تيرطشللا عامس
 تيا نللا دوش ىف مالسالا طزنشم .واىرم لك ويوشسملا وسو تاجلازإ سما
 ١ قوعرلا دئعاهواهش دارت نك نيقس اف دنعرفحا ١ جيا لا تيقساهرنعو لوقو
 ًانلدايشس ررزدالو اههر/ وضح ممب ثبح:رييمعالا4 اراصف ةدووار قس املا ادت نأ

 بيرولل امن راس [تفنال وامهرحإ ناو ىرش ارتعرتفملا معاك كل وايش. فوعرلارلسع

 يرئاغلاوبا هلشم ودل لقتال |هرحا مانأك ناذامط ]تقال ىهم نانسالا نأك ناذ
 الا | نت "1 مل معلن ه

 7 لامرشنا ع محاد لفع نأ صول عارك

 ! 0 لقعلا جنيصررلع

 : ةيتعوترلا 2
 1 ريتمعب كارا ملؤكوم ضخ. ذارماشس كولا
 ١ + ٠ لترتلااياكتضحنا . ىلولا عم ةنلأي بو

0-3 

 لقحلا يش ولا انيك تدافواضبا ارهاشم كولا نافذ ليكولا حمرطحل ذالكوملاك تنأف

 0 بالاو درفرع جوزف غروصلا دمت جوز اف حالك و نضارهأشس ىولاراصف

 1 و وا دو رع سس بدوا عك ناففيلا ليكولا ةرابعإتغتنت بالا روضحرلع هننال صيالا ضاخ بالا نك منو ماكتلا
 دنع ئلابلا هني أ جوزازا بالا كلركو نارعأّس دزعلا كلذ عم ليكزا وازياع بالا
 [لو نارهأس جزل كلو بالاو ةزذاعةنعلابلا ناكر صيف ماكنلا م ةرصاح تاكو هذ
 معا نيم اهأجةلل#لاو َقرغص تناك ولا ةئعلابلاب ىيدو وجال يضاح نكي
 ةقيفح هت شاب نكم اقم نا انه قل لا و ةذل ابلاك ايلا لقعلا لاَمتما ص
 لعل ىلع نيتروصلا تيدهذ يلولاو ليكولا دهس اذا ركل لالا واكحارتن بمزج

2 

7 
257" 

 اي
 ا

 ْ ا

 ا 1

 ا

 1 ١ ظ
51 

| 

 ا

 . اد س1 0 1 ٍ اب بلوم
 ل عكرضجادل ةئلالا ةيلولارمتعب كارك ومزح اذاره اد ل كولا نازوعن



 .ااف سفن لة:لعلجرلا ةدأّش < نوكيذا هارقعاما اركزجالور علا رحال ع ريشي نا ودب
 '(سلا طورنسلاك الاججا هركذي مو عاكنلل ةأرلا ةيلحخ عاملا ةصص طورت نمت يلسرلا ورك ريو
 اذزناناو مولإ مورعو معيورف نا ثمالا لع مرجي بسنلا لوالا بابساب ةيلحلا ءانتساث يعش ةداك
 .هلأس عورهامم مرت ةرهاصملا اشلا تالاثلل د تاهل اكدحاهنطبب منادحو هدارحا ةدرشو
 جرا يإخرب م ناو نولعناو محكرقحل نسئادبجو تاجوزلاث امرماو نلزن ناو نيل زحرلا
 مطولا كانا < رذعا نسلع دوفحلاوانرب وواولعن اود دادحاو هنأبا تآوطوم مغ

 سمايل انيتع فذاك ةرلل عم ةمالاك تا ينجبالا ومراحل ثياب ملل ميارلا بلا كري هنا
 ةيس خلا يواىسلا نيرلا مدعس دال اسسنلا تشب لماحلاو قروللاو رتحوكنملا قلا وح
 . الصم قلب. كل نلكوا هربع ةريساو متماربلا عاهنكق انما باسل كرشلا و
 محي بولا هإصاءرفو مرح معرتورلصاو 4

 ليست الد مس عماو . ديعبلاوزصال باص
 نبل سيل ءقلاو.هلمإل .0تولاو ْئط وم أنوتْيو

 ' لنحواهوباو اركذ نأك نأ تلغناو هيبالوا مال هّنرحو ماوهذ جرزملل لصا مرحي
 ؟رلو تْدو ددنش فا مكرش جوزنملا ٍلعم ١ عازكو فنا تناك نا الع ناو أىرسا ع

 لصالاو ٍسبزولا هما موزه هيل رجيازك و تلذس ناوأ زتنب نياوأ مني او فس ناو
 ةيبلص هيلع مرجو اولطس ناو مهزالواد تارحالاو ةوحال امورهزمدالاو بالا بيزا
 ناو لاو ةعلا غانم ةيبلصلاو تارملاو دارحا( ريعسلا لصالا هرارعسلارإضا
 هيمن الب هلو تمد داما وهو لغرب وأ جورل بلس دءاوس تحوز مابلع حيد 5

 نوكلاح دتجوز تند يلع مرعو ىروبلاو ا فلا مالا تاك ءاوسوأهرعب و لاكيا
 لو كد والو هشيم تاسرغا عم تنأك ناب موجف تبل تام اوس ةوطوم تحرز
 ةراملا جر مرخ هبالانرب ملخد فالتا مئاس ممر وع ت تالا كايرو اا

 1 ناشككا ام ةمعانصم أ ذأىضا |. رلا اولهانال احح ها وثوع مييلعم بنا
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 لقمع جم م

 ديالا لع مانججاف نب مل خر اونوكتإ ناذ داب هلول يزن ل تزاحأ,الوعيدم جوا
 ام اوهتسنا]و ناجح دل وملذ ةاوطوملا اما راع ناو عيجوا ,ببا ةحرزرلا اراص اس رغيلع مرعو
 "ل تشنثالو مءاقم طولا للا ىذشن ام :ماقاو أجاللذ [ههكردفع سلع دوف حلا امان 1
 ةبر احد إمولو مربغو طيبات اكمماقم مأيتئالذ اهميرش لقتولل بيس سيل ئال دسانلا عاقل
 أيرتطد ذل لاقو:ّبراج الل ناكول دار ثطو هايا نا معي ىحامت أطن نا ,هسن هيلا ثاربم و
 د مرحيز هابا ترضي ناالإ ا هلطو نبال ى[كمر يخت تاكو دار دو هدالإ ال
 'الاصالا ذو مكسالاصا مدرنرلا شاب الي الجو باج هل يمل مس ناو هن !محررب يامعو
 طرشإل تحور مالا ىوطو انه طرغشدال مث ءاضرلا منيالا!إ بلل نبالأ مجوز جاخال

 صل الاالر لاب رع عرئلاوؤصالا جوز مزعل ل صالا عجور متعفاضي الطولا
 : هرير_ةطزلا ركرام



 ا 4-5 0-2 ظ

 نارك, (ىملانا يس نم لاو
 0 ناك ار

 ماضرلا مهشنبك عر رمأك لضرلا مدؤصا 8 20 5
 اولا خود كيا برابغ يلملم تاتش طرا زدما 0

 دنا حور فد نلا ا مصلذلك ظ0010

 : : رابع تقدوو الإ ولا بل نالع اني وداشلل ىالخاعاضر هبا جوربو

 تاروتساتراذا هقرعلا كل تدبما اذا لك تال ل يمل ككتتتس اذان صأ# ةيتنلا
 تااداعاضر مرلو رحم هتخاو هيخاماو نرلو تحلا4 أب نعمو لالا
 5-5 حرجا رصد 0 كانصالا ]مثار وكرلا نع ةرابعت أف اذ يسال !نآب

 د نم نبل اصر فاضالا مو رلزام رزحالا تناؤتس أد هيلع ىلا ١ ترصال

 نك لرق وقد ءاضرلا ىواضيا ةداسرمفايسو لماذ هرجع لؤأش قر :لا فانمالا
 مذ هيلع حرج ع ٍِق استمالا ىدعطبزم ورفلشم تار وكول عزمه يا ل ةييزم
 يوم خا ضملا ةمرح بجوبأن رنعأ نزلا مربع عوا هانز مع لا ناكاوس ةشيبرم
 مم محور ولو ص| يعد ئطولا كمرحو أ ىزن واهم هيلع تمرح ةأرمأب كز
 اهلا ميشو حسينانلاع ةؤطولل هر 2 ين مرجازكوإ مر بجحودالانزلا طة هاجر

 ١ 0 + معلا توبللا نم هأس اراد كرت مكلذ ناكذ نعلمنأك

 رف عرس نأب ةرهشما يسن ديل ععانكداذه مالا نايرغ نأك اذا اثنرل ا نطو
 6 انكر ةمرظل كتلذثال سوسمملا ةر رع م ىججياذ بوث ىرنيب ناك نأف لياحالب ب

 2 وشرب نأ هارب ناكوا زك نأذ مومو ما ايفرصا ذاوتاسم نم عرذ

 0 عادل اليل قاع وتلا ور رفا ماش سلو ديالا ىف
 نأ ماح مرجادك ذا هملول ١و ةساللو سو.مللل نق ةويرشب +

 انهسازا و ةومرشلا مرج لب 1 و فو هول ص

 ْ مثلا أع اه 2211 كلو : ا 3 0 م

 ماكان ّه ذم نوكترق ل١ تنم ناك 0 0

 قيم وةامش نوكتالف_'سلا ازا أ يخول [قاماو ا اا ةةبينم ا

 : مر اهي دعانا ا عرس 00 م 7

0 00 
 : هزشم نافذ احلم ؛طوو 00 53 3
 , د مالم 07 ء نازك اكلم ل طوو .

 : .انح-الاذاررحاكت نسال ا ارطووءمك 4
 3 - ةلحاو طوب 2 دا اهلل اك

 2 ارد !لاؤ روش اه مو 3



 زلم لور +. مر معاق مسا ةددشللا .لارسكو ملا رضلوالا غلو
 عخم جارم ماخذ دل ون رهو غلاتي ةورشلا اولارسكورعر مجد مخ ااا انيك

 د ا دف ا و وقد ناسا دوم

 0 تال هلو يك
 ءريخارتساشللا وود ا 0 م 1 اع باوضُسلا لوالارعا
 دسك تراها ذا ذو 0 أايدعو: ارم ماكنت ص ما (ولكلا لصاحو - موف

 اندم اياطوأ رع واهحأ#ت «ىيازك و كزعالا ل لكم ارك تضرك ن "تيئنإملا 1
 0 ةشالمل 1 تيبالر' بم أ نح داو ةارل نيياكر تيتخدلا تيب ل يوك الذ

 هياتم ولو و نعالا ما :سيلجر :ئزك 24 زم نآباشا نلانحوا فرح ف | نوعا مرنم

 توك تنبأ راوي هزحألا تب سيلحرمزعإ4 جوزي ناو وزال وحتي ملك
 ناكل تلم دع طنا 0 او ف 3 06.
 ”اولاملا مرعداللا 3! ماراسوحفر تاير وز . -رحأو تاج

 0 رع ذل اههتن ىلاجوو أ 0 , يف اص هروأ اى
 3ك ىالط ةرتيإ هشيم الام دال لاك طيخ فر 0 ا ةباقلل
 هلوتق كلكلأب دااو ةروكرلل دلال وااو هزهةراح جوت نبابوا
 ةدراج تحا 1 ولفاه حو صو وأ ةفراصوأ به زم كلما مياس
 يأ 0 كيرا كلم ا.؛طوو هلوضو ةيبرابمل 0 خنرعت تل
 دول تيك تأمل ازا احاكنو امامة زم طو اكلم ةارمأ نطو 'تعانك
 2 نانا ناحل طنا ور رحل ص ١ يلدا .رحأكت او الأ ل لك 0 اركذ

 ةرحأو قلحو هلزبوجيالد يي نأذ ةؤطوإلا هتبدرأج تحل 35 حالا
 :كرمللا مادا هيرعءاضتنا دهن الطم ة را وانملاما هش ليا مج نحأ زم
 , ابرتس اككيبوا اهجيوزتا دارو ارضع وأ امرعيتج كيل را رضح نعل شت
 ًاهنمة رحل ولك د وبلغ ع مومرسبا ايست ناتخأ ناشمأ لأ ةراحل !لاأطيد 3 ٍ

 “ف عرحالا م

 2 ليف مكوأم نا نأر ا 0 ْ 3
 افنزأ 1 لاككلاا وب وأ ني ,ىارلا :”متانمحلاد لكأشد حك قمل ةيباتلا كا زوك ىأ

 يحاك 3 'مهأ يالا تا ةينرحوأ ةبم كة ةييةرفشلا
 9 وطلاب داملاو فايسأ#م مرح تحج نركب الذل 1 نمل مان زاحإ 7 َى مو محم مان 0

 من مافن احازكوا شمس رع لع رمل ل كلالاح ىأ ةرزلا
 ع ا, ةرسيحلاوا 2 زم:

 1 مضوي للا ذاالا ارث طور ١ منن نكانز ماجالازك



 ةيذ هام سي لكل ىضتؤيحيا ليل مضوي قحاطونال نك لا جلل حاكنزاج بن
 محمافنلاذ فازلامانلا ناكنأك فال عْمأنلا نأك اذا اره لازما مارتحالا] مربع
 : : جب عدا هل لكو عةتطنلا نفساو لكل ادلع

 : مالا واايككم نولي نسال :ىصرخ ىف نهض صول رك 0 4

 م 20 امرج وص ةباتكرغ ريت تاذ كابكدككم# 004
 هردانع ءاب جدلا اهانأك جل لح ممر ةارماملا رح أ ردع ىف ينم ةارم اكن ذاجحانكبإ

 نوكب م 44 2 يانوكي نسال لوفد سارا أه اىرلشم همز طعرشفل هرنعو '
 بلاط ناد نيحلاتنملا نيب كرش ةرغ ازثم ءرش ءاهنلا ذال منكلاس مغا يكلم وه

 ذاجمالوهتنب ريعملا لاا كلذ كانن ل لرللو كتل بيل الينا لمذا

 رب هيلع بنزيما تعا عاشت زيومجا] يا لل زسالاو ا لؤفو ادرس! لاه كامل ككلمال مال
 تارمملا نعإقنو فانعالا دعن ماكنا ؛أمب و تالطلا ءوقوو مهل بوحوم ماكنا إع

 تمحو
 1 اع ةيباذكلا مان نوح خد اشكر ةرفأك جاهذ لموحياليا زعكلا تاذ

 : >> امولزمم ىرحا عام. هفداولل ةرعشزغكو

 ةرعلا سامو وحر ةرع تنأك وس رعدار نراهم ةسم ا يا يا ماك أل زروال يا

 ع 2 فوالا نيرطلاب تاجؤر عبدا عزك مل نوكت نازيوحيالف كلذ ىرتغنام
 ,٠ هيأباكحوم ىدارولل + ةساشلل ةرعف يلو

 ىعاومد انياب ةرع تاكو وةضأث ةرعج ةشلاذ هو فرحا واهت رزعلل زءوكال يا
 ( 00 اهركيئكلاو زقننلا أشد جو نس اهحافن ىاقاب مح تانلا
 |0133 ةمىعابترعش كانك .دمالاز دعوا لعارك د

 با يزرعؤوأ رجل ع راو ماوا ةناكموا ةربرم ةيبأتكوا :ْلسم :نأ اكن زبوكال يا
 ١" بسلا انا اهحاهي نجيلف ١ بشلا تائ],طو لاحم . غل
 نأب اههاوم سوا بمول و زحركتم كأك ناب أل سنا تبث لءاخ جاكت نيوكال ىا
 ؛املا حاس يط_للا توش وهو بسلا انحلاهحاقن نوح الفرلو ما تنأك

 معمججولو تةوماز' ةعنما ات اصيا اوزصو
 نساك رمارك كد هسا لوطي ادا ةرئوصو ةحتملا 014: زاوهل مدح رك الش يا
 كثانعازكو فان رظظن ناىلا قيش اعورشس ناك هنيالزناجوط كلام لاو لاما
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 ملاو نهروجأ ره ناد نانم 0 لاس هلوؤد لرعسي ناكر سابع
 ٠ ارز يملا ما اب مرح مالامأو ةالطلا ملع ما ىورام مملع لد ةحشملا تبهذ

 تكلمأمو مور لسا كاوتمد تحت ميطحت لاقو م جشلا شذ
 قفالا بوحوو وهل اكنركحو جاهلا اورش ءافشناال ماوزالا تسيل هو ميلا
 م زرحا يسن هسملا و ماحتنلا هلا ىجانئتسالا زهداللاو ثرملاو مر لاو ىرلطلاو
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 أيفسن نولحم دا ةقتسعموا محب 'لاتحال ام ارحاسإطو نعام شلل وحي ايات 1
 هللزك لوقو أ هزت هل حشي نأك مجالا صحن ناو ىريدلا ىيهوارتاذل اسئلك
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 تاسو: ساس داعش ىور د .:صض:روجانشوتاو نيلها نذأب نش نان اجل
 لعل الامل يشلل !ذرذ اولاق ضد اولا قامو لاقارعش أ مب تلاقو نابكرلاكاونشب
 مايل رمح نموت رود طال صخر قتله سابعا كيش ف كله عامأب

 رومكرذم مافن هنا تدولا عافنلا صيت رلاذو طرتل ا زطجد يعش ايبؤم هداه ا ىلع

 4 ؛ سيب 0 6
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 رراتايلوا ان اك اذا سلايقلا ىولخاضيركملا نحو عاخنلا ثان
 صو نيله حض لوا حلا مح برقا محب نأك ناوزكلا اضرب طعما انوز جوررلا 2

 اور زهلولا بابسا ةرش ابموا هرج ورمل لولا ةلييحمللا جميل ماخلا الرا



 رثو جافا رثس رعد يطا سنا 00

 7 ىلواترو اضراب وا توكساماون اخاف ىواتس ناك نافعا اشورمناك
 قا ةرعرارلا تعيب م رونا 0 اب جوز

 ىلا لل 0 اهنا اومكل ْ
 0 و تدل م نرم

 ال اورع ذأ ماخلا ال نأك ناو وال 1 دزاح وعل نأك نا ةرلانا

 فار اخولو مو 0 0

 نأكدر ملا : يفك كرد ردا مرون فش ملاههد ندم

 رح اذأذ م ماعلا رأ نأك ان ىلا معا يمال 000 نأ
 1 - اهأض يا رن وأيمحالا نب

 نك يام ةواز» ااجالة فلا كت خانك
 رولا ناو مال العاشر دج لزج اكواب غلاب ةالل تااانإؤس
 خأز نبا حور ىفإ نات دام تكخد انف نا أى عايتددجا وصمت بل اع ركئو ورمل
 مم !ةالصلا لع اخ 5 باعوا ص ددلا نوسرايزيحيملجا اهدل أه ره راماناو

 ادع ام تنرجإ لق هللا لوسرأي كلا. مال اقلها ليغ ترد راف مر .
 الا مالسلا وةالصلا عدل عل و ل ا موأبالا لاس ناس أدل
 2 5 000 بالله اثنا ريعواهل © ول ام م الا يلد

 ءاهسلاو تمملاكا ذو نال ...٠ داز,سهتسا البرع ملجصلاو
 7 .اؤاام وا ماؤسسا فرلاذري اذ وأن ةسال نوح رك 3

 982021 بلطبنا اين ىلإلا ع بردالا هممالارعد دريل جفرلا اذ
 865-000 3 لوزت نمو ذك انماختا شامر رانأك :

 3 قنا ةراع 59 او“

 . نيش 1 / 0 7 6 2 -
 - يس 0 4
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 عسب عح عا عجم + ضخ مب

 ةهناو نأ؟

 ا ان 1 ا 9 5 مترا

 ' نيا نال توصرح ماه 0-1 ىاذإل 0 1 دنا ييصرسنتلا :
 ١ اق نواتنؤحرتملا و مات وح الا نشل مالماو ةالاصلا ملع اوما طالما
 8 قناسساور 0 0 5 هكركو هددالوش أي
 هول امهمراو تش ل١ نوح حناوي قد ارش ةرورس رن لفل تيرنر

 0 َن صون ن انا مارال 1 أ دع هم
 لش لج عالما و نس الا نيل ملل قبلا ىرظم ارسساىرا موفوادرمايبلا

 5 ٠ عسا ما طشب نأ اسيلع ةيئانحالاب ةميم

 دو



 رارريتسا يعرج نوصل نول نا هزصاحوا هربت هم

 هرقل عئامعاذا اموا لوقا نوكب ةلئجو تصلك! ةورلوف عمدا ٍزيتسا البرك
 الازعاج مك دا زدراشفلاةسنلا ريو لع يضم لوفي ادنل

 7 5 1١

 بل 7و ان ارنسأو لول ءاندبا لوقو هدب جيلا ءرلا ىلإ نيعبر مس نا بل اىرعلبي نيحو مازستسا نيح نول اغا 'دد توصلا مماكبلا نولوأنذإ

 1 فوصح:وناكنااماو دلوسرو سدو ىلا رش ول ا

 ارامل ربل عفر ريش راد ارك باتك قا سامع واوحلا شن تك د
 أمنا هدرموأ نيعلل جورلا كارد نصرلا ذا مرلعلا مزعل در نوكبال توصي تك اذا اذكرو هبال معلن نوب توصاب تلبوأ تتكسف كور نابي الأ ع
 اعلا سعف وورازي و ©قرلا كالتنم أجنم نأك نسوا ضو مالك رك ذولا نانوكب
 همعمو ندا توصرع ا ىثر اكواد ابرتحو ازاله ةياقول قاذاو ةياقنلاذب
 إلا نيحراشلا معد بعزؤ ريللال مورا ةيعس طر <ولوا مازيتسأ ريحت
 نيتيعسألا جوال ةسشد نلعتمراىلل ناو و هراتتل طع نينبمسالاب قلعت فعلا
 نازي لاس مرتب داو ترتسم هربعمو لجو اب احتمل نال 'ضيإ مصعب بهذو مو هزات بأب سوا عج يدجالابزصعلا مزيف لاق

 تان اينمك اعد وا هزق نأ وسو ا لوا اهراس اوس تاما ميج اقلطمأ در

 .,تمزب نرالاوسقت و لبرس ع لوالا هزعت أن بالا نعمطقو لصئلا 0 1 2 ايراجلل ىيلعش نر رفاه ظطرضأشم لرعا 0 :وكمس جورلا ىوشدو جواب أبو زاخ يول انرزانسا نيحورلااهاوسر مازه لع منغملا مفأسامو هسيخترعب
 ”انل] هدا نارسالا مرعرسح كو نأك ناسزييا قاقاطم >رال جح .وتاليْسالا

 ند ازدسا نسحان ءأ كلذ نأ ئلاذأ ةدل اينوؤ مجلد اام فالك رط هرثسال ةيمسلا ضني عوقولا تاقيتس التقت بسانملا نوكت ةعاص مات رات: لعذا مريسا ويلا فانا :ءالاحر الأ وا عجانك أحس قره لوحرلا رنعوفاو هناال ىلوحيلا رسال ا راجب كماش ناريرت لدا سد اببس ماوكرنزل ايف لوس ةبشلل افرظ وك نم رعأك نازيتساما ثيحانزا نوكو ركذامل ندالالا تت نا 7 أامئاو دار سىيبلو تازيتسالا نيحوؤاووا نياك انذا دلع نطعأم ذأ يمع نا يملا نولي ةنال يملكلا ةشلا نود نال نمسا هطنيح :لك |عجازك و لبحر غ



 وباب عزل هلع نطع -ملالانل وف ورهاظ كلدلكو موزلا يش لور جدرهأنأ
 .٠ 2 ءاباوا بال «ورلل ناك نا ماس رمعب لاق ريورب 6 :لا نالا لل رهلا ميش

 نال هترمسل ظدبال امرزحاتل' نمعن لاذو طرشي ا هر ع تاع ةناورهملا ةييسن طرشنال

 هلزؤوركنا حاط نوكيالا رصرحاو نك لاا دل العمتا نوكيا/رااصان)
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 ىهظو نذولال ارك بكا زيز '!مااميمدإ جاري ركرشلا ساه ناك نينا 1 ناب رفب
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 0 ةلاهحو كلذ نويل يو درلا ركلة زجاو مغص
 .ةالومتاك نا 21 نحمل نايا يع وسان ست ل

 م ارما لزب اناغومارما ل تاكل | نينا ل ءاهحوزتوأنلارلع

 10 رس وهاس باحا رى, ل كزهحنكرانم

 ريبخ تاروّربا ناسوسحم امياو ماضغو 15 اةاعيتتسب منم لوبملا

 ل والا طرشلا انأهاش تر 2 تأزم سال 1

 نا مارفل م رسول اند كب اذا فس فد نا: سافافاذلاو

 وملار نسل أشم ف تلدعا ايل وتلا ءنسملأ# نا ريع ككاو



 رامز باول باصلا]ب ماش الارز نلت فاو زوز عن قم
 30 اراشناأ رند نشماوواسي از 1 3 ىحررغ ءدوناد نلعب الخ 0-1 : للا ومالا ع 00 ثييح مال تال لعو تلاع يميرتااسدع تلم مامؤلطنال مالفق نلا!ءاهجوزت :واوازه 0 0 ا
 از لغد :حورت لاق ماد ةرزعم زفينحيا رع ةراشداا نا سانا يله ةرثعوأسي رمناو ةيمىوأس ناطتن نرل اهله 1010 0 0
 4 ١ 4 0 . رمل تموابا تدرمل نعل

 كاز «اهنلاب ل 3 لرآل 3 تريظو ةراك اطزنس نأ يدب

 3 تنير ع 0 , بمحيتلرسا5 ماكنؤو اهي
 7 و 0 بيلا كطول تبإطي نأو
 : ودل نم ركذ ره يؤعازه درب و

 ْ 2 رأت و ,هلشم بهسالا موو

 1 اتاي نام لالا نيرا ا
 8 1 ىرملب ةرلب و طارمعر ةبايثف 6 3
 7 بسالا موق ”نوثئاذاالا مهصلعأ م 1 نه. .. بحالا ىف 0 اس بالا هاي :
 0 0 ابحر وس ىنسجبال اهل طب نا هنا زمالا درت ىدارلا ةرعف ةسماشملا© لدا م ةرزولل عزت تخالا الد دش د ام 0 7 و كن 3
 الشيش مرسانلا ل !ا 1 أكزحلا روب لوصرلا لنا نعت اييحزرلا ملل د نأكازار
 لِظو نأ يا امام وأغم مالو ناو|يتهص رنا ول هوجو وا
 ليعازامجر ريثما ةشس ضوإ <. هيو ميم دولي امرشا لمرلا بكر بسلا تنم
 ظ رف سفلرباش زعبي انا هلشم همر دو ةرانإلا أرق دامس ايا 5 اراب راع ناو ىوفلا لع يللا يب لاذ ىردا ترحخ
 ةكلابلا لو زتحلا :لاطأو وايل قوزسلا بلبل لذاك بدال ودل نام
 0 وبدا موهرسحر» ناس الا نال جالا نر اائار اوما و ةبأيثلاو
 00 0 0 00 اوم

1 

ْ 
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 * نه هيج 1 م ور
 يع عز مشوا طويل أ: 0 | موق نمنلاصوالا
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 العر باحر رع ونحالاو نلايفلا مكاذ عب اذا باطن بلل 2
 ,نكر ةروغلا 2 :ةينهلا نالولا ذو قاكلا نات عامصاف 2
 ارز 2 1 يان داع ل لايلو لالا ناقد ااه ْف وأ انكراصوتلاعمانسللا
 نولي سأيبا وف مرجوت ال ناداني امي انه نأفصلا نه لاول ذ نتن الاح
 راس نحب رأي قابرحأ كن نكن ارتي م دارا نايم

 ا الا نسف رجوي! ناف يألف اذ 00 دقت

 هنالايرماؤت نانا ناو اق باجحا( نسبا راسو لا رحو اف
 5 ْ ا ا ف ١ دجال َنتنارجو ناص والا نعد ؟ا: يرعب مال ارحب لذا

 عاما 0 0

 37 ا 0 وخلع
0 

 نسأرإا 0 وأبسا مئاتربلب نواب ©
 ا 0 ران ترا اا باج رجل ال 3

 «ورلل لوعل زيلاد دوال هلق "انقل نار رالكروا مر نكسر ل 0 8
 نر ئسحورلا سب تالاثحالاوقدا داير ا 2 0 بارا ع

 لعدو ولا ربع وا لوحرلا لعب مقرا راعن و نوبواقلا
 اهدا تومرعتوا لوحيلارجد زادوا ل ايكولاح والشلل وا ذااماو 2 0 0 د ا
 ا ف مايورأ |جررلللوعلاو أهي وادا فن املاوأ :رالزا
 رس ين رح اقوورلال وهلا 1 مينحإا لوف
 3 داذار لول 0 دز المهم ئشوا لال عمر د ةرثع دا عرب نأك
 ةنااوفرواركومبام ىصييمر جوزلل لوغلاذ للا نيا
 لؤي ينحت ونث 4و اة فلاب يار اشم هر 102 هازل رو نيب
 مقفل ةازل ثرول مار عل راح رك اجار 0

 ١غ ةريغص 8 0 57 ١

 4 ا 1يووسم رول ا ارم ون 0
 أيل اًاهحرز 0 نر 1 0 موزسق
 2 نا 0 ةاورصلا 0 اذا جدر لدا
 520 ةردالأ 0 رواقنلا رتس يلو نال ةرضملا لامك أناذا

 اخياقن رخل مشتل
 كيل س ماسر 1 ظ

 ذاق نونا امناجتلا اسد بالا
 01 ايرماال دال



 3 ملاوؤمملا محراقحشابم لداع يد :الويبلانلغ هما نيك١ 1

 انضارحيزاذا معهما غصلا و نأض
 : طولا را نموازكدأ#ك لل نب 3 _

 مل وأ يقر ن وسو ناكأث ربا دالحولاوإ عملا نأ ئجب نم احا 00 ا و

 ضعبا نإ مه ةومكلان أكن ادربإل وجل مانلاغالتز اوه دال 00

 هس لاس تم 0 . ناو
 "أ

ً/ 

 3 م

1 

 لعتط مجول رفد هس 2 طع

 : تي سو رع كامب لنتردس دلو ذو هرج
 اه مص يرصمرل طولا نأ ا اة كالحنا
 ةردعازهواهعس دانون غيم 0 ا 2

 مزراالبولو زجل ل اهحورح دويل طضيانمل وأ 2 تي

 لاخاو ةلانعوا دْل 1 8 برو من داب 0 0

 0 ا 0
 مقل لاق هرم 50-7 0

 3 الملا 0 00 موثيللاعبا

 ا ودق ابل
 تاكا هارهأاز نال 48 :

 اذو 00 د معن
 0 أ رلوهلومل

 رق "برغل دو راتاتاس اجلا
 0 هيد عيال رعأب و ناك مرتنماو 0

م ناكأمالا راذزك قمل ل اوزعلا نايذ
 ةماع ايملأ 7 مالا و مولا مك 

 ىلع د د فيلا وي انقئلا لأ اذ-رمسلاو ,اهلاو لحل

 م برأ“ الا بواس اكاد! 2
 اينادد

 2 3 0 1 نا 5 0

١ 
5 



 ١ لاح نموتنلا رضا نيا رك
 م < ادورنساو ل (نانذ تفيجارو مره

 اناقه ءدزبب دريل تل اىج ماا ا ا

 لاهعتسالاب .صئشسااه ةااةمخر ا الفكلالالش م 2لاعتسالا رن نا 1
 دم ةبره رثعتام ناك ناو د ادرس الراخهلا د زضوأ عم اهنالا4لاهرقُركْأب

 ء ني/رلا ىاكدت مكلاوشاا ىلإ ثودمأإقلا

 31 ,لعر رار ماو اناةياع 00 اهللن بالو ' +
 ْ لوفلا هلا هجوزءون انعم ديحلا# موه لهن نأ

 ا ةبراعمنرأم 0 عيحام اه يجد ةتنبا عود ج/,ةرويص
 رمت انارة فاد بر ١ نال دنيمد جو هزل وغلاف 4 ارلئاو
 :العررشمو رمولحم 2 توا ا ةيراعؤن شمال نع تيطع نا لا
 3 0 م2 فرع ةيرا فرلاد كلم نيا نه أم عيج

 ملا مامن 3
 2 ١ًنه_:اهمارك ع 0 5 نادزملاو

 اع نوما لنتلولا مثاهت وزرماأوأ 5
 دنع رسل در نال طابو ا ازيجبازازباج ِ
 يك ونادر م؟رلاد مطر نانالا ريد يوتس رجود هنري فرلارملا 0

 ديلاو نقلا 014: نأ دال و ةمالاركذ نخ هيلي زقسي | ند رتذو نش

١ 0 
3 

( 
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 كادوا هدر ناهد ذيل هزاحل ناؤوذأت معضؤفومولولا ماو زمالاد 0
 ارقي لف نس اينما د نفق عرمو نيالا لسا رصتلشم هدا كر منا هلم
 3 اعود دان مع ارباب ادلع لهو

 5 ىلإ رار بال هر دامص يبد 1 اد ماع
 ريش ن

 اى 2 ئَس لك يف نأ حالاو :

 0 تاع يح بج هتان 00 3
 تسد هشنأ ندال مال نأ 8 ض اوه ثرااد

 اي 0 0 0 توزأملا .:
 ةمنلام تلج ا نيبرل[مزل اذا أك «برالدعت «بلاطيلب + يبا ثرح
 4 ةرم عيباذاع ل 00 0 ند
 ا يحانتلا كا رود هب بلاطحل ب ىزحا 0

 ا بيبا نب لقد ةرعلاس بخار 1نل
 مع ار :ىلاقو اسخاش ممم لاب 1 مح لا نراها تام 0

 ناوازلو بف عسل ييلل قاءمنمرحاو عيب |يارسرللو باهل ا ؤعب نحال و لوقو

- 

 5 اى 1-



 2 ا ا ا تس

 جاهلا ندالاو لوقد : ةرادلا' نب هناك كم فيد نوعسدر معلق عمورلولا ١
 < اهناارهمت وأ بيؤحةفينجيل راسو سن اوزيابمل ءايلا عب م اهلل لول نذل ذا ىأ ا
 يطأ ةلحرسافلا

 70 نا تباثا ييلعذ اى 00 ورب اذا

 لطب ذا 0 سورس ناتنال ابهدزلا و. ؛ايهماهحررل يل“ يتلا 0
 امو وع 1 رهلا بوكت نلف موتا طعما رساذإوا .

 شرى نفح نال عادي حشاد رافد بجاه لولا هيزخماو
 رو دلال ا ياام ف جفرا قحرأ نايف

 ا 1 نج فعلا نال 00 عؤرلا
 ذا تسل ايي 0 ١ يرتمامل 8 0 انا اد

 داو وراق اهداعاد اناني ليلا 0 غار كد تنل اصيل يت ١ ف 0 0 تراع مترا ةرطأ 0
 نتن ا داعي [ 0 ةبناغلاءانركو
 43 كنربح النا, رعركتلا توزورلا د
 0 يي 0 رينا 7 انصر توري هركأب ردمأت مرام م0 ارو

 8 1 نوريزأ و تدوملا ل ا 0 1 0 ل ير دنا ان
 ا يا 10 25
 ا 0 : 000 00
 مالا ف 5 0-5 نك 1

 صقل



 ّنلل توب اهدؤتو قعد ب ليسلاك اهلا دخأبو . ىف اخ الم لاذ
 درعا تحيز

 انها :ااطبملا ماكو «يملاب كل دلانوقد ىلولا كذا نقوم ناكر ردح اهانصم
 1 رار مووت ناو للا الس نازم تين وزنا لاو ساي تونح# عحا طو ناب وكت (ِ رميا خايدهلودد ع ايلدلا دان هَ هيفا مق كرا نمأ يلع ثحدا ةرعلا نال مينو فنالاو ماتسأك ناورنقوأ 3 ةريره تن اذا
 ٠ ممالل زلوم ولم كاس 4 و ا 0 0
 ْ ةضلالير لوم عاام بال رركلا# ا 1 ْ
 : ان وامرممال و 0 : ١ ْص] اه دولومأ هأ 0 2 0 0 :

 اولاو هرإو 0 أ نأع راد ارلو تر وهند ممابالا طو نأ يعل
 00 ندا نان دحين 900 25 0 د ميبالامزخأبا نابإلل نأك | 0

 اوس لوم ىرلاهرملا مق ل عسشو لإن ةنايعل سنع شامل نبا
 دوال الما زيجاحلل نباالا 0 ١و راسلطلا يكمل بججا
 ا نيرا ةرمالا تالخر مش مع نك كوالا بالمد
 كب م ىحنطوول 0 م 1 0 200010 بال با 0
 ممايقل بالا دودي باهل وصالات زاحبرا

, 1 4 2 

 ببكارو را دو 0
 عامر د 0 دوؤن مساؤيراح 4 هيشو يأ

 دارا ورام يجوز اذار نشا الخ دو دشن مر
 ١ 3 ل ل تيل اهليللا» مهن يللا مال بلع بكل نبال كيمازا
 أ و ٍ ١ نا راع 0 رمد دل 0 ناد نالاكم

 للراد ةرارل 0 0 3 0 مالم ١١ايلزااىل فلا كشافات كرها هن ب 506 هوه ايان نب دنلوب 00 افلا و 2
 1 يشاهد د ١ رارالاسانذ هل نأ 0

 : بايلا اذى 6اكنلا لع بانا ىور' مارش رعت

 5 00 انياب 000 0 ]

 أجرا وتساو لسا نارا لا هشبل
0 

 .ضصيويسسملا رس روم ع سسسس 0

 تكاتك ص

 بمميييبس

 - 2 حس ل جم ب ب
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 هه

 1 لاك 0 0 وم نهد

 لىرصاْؤ نو د ١ ةلع ى نلي ناوأ 0

 سيمو ةاوفوأ ماها لأطا مرا مالا: دابا جنا اطتفلرحوا نأكل مدع نإئمن
 ايد ياكل نإ نيبافلأ» : باكر سل اكل مزيل عد بيرم 0

 قحياقامزة را 12 ا ل رالف
 هل كم ااا ظن 00006 داس 2

 مل ١ نا !اصاخر يلا ض : هرعت لومي لرناذ اذا امال لع نا

 ١ كانك تارتنسب ار رفا فرع خهاد عدلا 1

 خيسان وال ار الا عشا لا لالا ضل رمال

 الاب مال ءاحالا رارح لاكن يان م/وصلاو الا را

 السالف تنال ١ 1 تخت ةفالمللا >| دوم

 0 اسال 0

 1 اتساع وزو ا نامه

 1 يحال 3

 ؛ 06 اتم
0 |مدخاوا أ هتنيريأكلا هور 00 ساو

 

 0 هاربا أتت ماها انف هب ان ءلار

 دالوا ام 5 تنوفا هنمو ملا نر 0 مراسل عب

 ردد 3 ئ> وز ١ امر سالو م هلم

 مابا الل هرشسؤر ةعبرالا هكا ها ذال> عرنعكلا ذنسرئتعم اى

 ليم ناللطلا نانوورنحن ميال مهب تربوي يتلا لوا للدل

 هايل عروس اذا: نا ا ا

 (راسالإ ووو أر ءاررملا ايات !ايباتكرداهلا: مايل ساوا باكل بغيا ةيسولل

 لكاس نع ا ةسويلع الاسلام ؛محال مختل كام
 ب اما ا ا أذل! ارغيا ةيسوحلابرب 0 مسا ناؤرماهلا

 زحو زرااد نبل لارج احالذ "هنأ 0 ذولا

 رمل أن نابرطةلاركذ [راسالا ا نأيا ل هأبأب: و دد نأ ردأو يا ذاهلل زيوكا] تلسااؤا

0 أقلاقزو نيب ياصوا اعلابن أراوس لب
 ديل ولاا: 

 1 السل ناوتسص بهو لا ع 1 0 ةريؤلا نبا

 صحح أد او اكل كلر زن اوا هرعت
 "ا يلعرد الصممال

 (اامالا [عزمرعب نسير ا يو ل 0 نإلسا بم 2 يب 1
 رن ديلي ا

 ا
053 

2 



 ١ 1 3 ذابيش الكفيل
 ١ نالطالاب 0 ين اناو ثول 8 0 1

 0-00 ب 9 ١١ ادد ىو ١
 قالا ناطر هتاطلا رشا ددرحم ترا: ناكالسال عمرا يا نادإ ١ لالا كازل لسا وهام هسا متالئاهعو 4
 تلا اسي ةفتلاو 0 0 مال ا اطلب
 ةذوحرلزعاماو وحبل | نال ايرث وحرم تاي اذاالا امنريمااو تالطلا لها
 فو م ازا اذه لل تا 0 لرواد

 ثار هر ةرعلا فعن انيااع 0 نيثروهلس اذا اوانراد
 ةرعلا ومهزيبتت ىويشلات تاور نأ 0 نا سيح
 "كثي رصلا نرد نوار رمت: كرم اداارذ السلا ليف
 هيلو ا ١ اداذا م و
 لماع اهلا ثدحي رجا عرح ناب ميمحاربرارإ نان حيلتي
 كنت رأانم 0 ران املا خا رااسم 03 ا 0

 وال - امن 0 را ردك واط صتخم
 رارتمالا 5 0

 : 0 كدا
 5 لكسر اذاووش كلامو 3 6 ١

 اا قسما كا نفام امتار 1 0
 ٍّ امرتت نأ ازهاذز 5 اهتلارسفلو 5
 "لشرارترالاو امرسوا منعوا رثرالا 0 راسا 0 ءرش نجت نايترالا4ا
 ىايتنخالابزوكو زول ف لاذ اكحر ع ا 0

 ير ترراوا لن م زلال ةوطوم مارا
 يا ات ناوأ اجزم : 0 ”كولاف 0 1 نالت 1 2 نر ْى مدل لازم تيجو ١ يلا نضاحلت ُ

 از اذاوررا 1 فناتك ا
 : يضل د م )ا 0 0 0 0 ,يلأ ب اصرحا امج ”مانأىا
 ١ مدل دف 20 0

 ةيرالا نسب قردال زلنا سرداب اذ 11 ىزلايا
 لا 0 ضو اودساتكلاو: ]ماو لالاو لاو يرجو
 31 0 ةاوريبشلا مد لان امس فاعل
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 ١ ٌْزَش نحال داون اراه رسل 000 مام , مدع

 1017 ا ةرذل فضل: 201 ةرح2وز 0 ١ ا

 ةدحأو حيز دل نأك اذا وأ تلاع عش و ناشلتلا عزم ثلا هزم مزعل ذأك الا لع ل أ
 م ابنا يوما ني م"( دادس مف ا ' ١

 ناو ليلا موبور اهيل وصب جوز نال 318 اما نائررأ رمال
 اك لا كانط هزيالوهرأ سالك تدر د كجوزلج اون اا كسا اولا ظ

 0 0 ابق مك حلذ نمفه أكل لاتد اهشارو ا
 ل نيزلخبل هرشسرا 0

 ا هرج !انيلارما قكسال هرقربأم هإيلو هرأبم :ربعأ يوم ل

 0 ب لدادؤم اًارءانا لكلا فواشر د3 نرع

 ا در را 0

 داق زف لإ هس أرح لاما نبايرعا لات اذملا

 اضن .مرعدلا بان ةإبل ومو
 مج مس كات رغب تردي( 2 مولا رامس الا كرق

 يلا عم اق اع رح 1 امخال '

 0100 مهفأردا 0 مأقاولر مساءا واد
 اواع) هبلطلاو مب نؤكم امايتملا نإ لّمتسلا فن يركب ىو اين موي انا هؤصمام
 مم هانا ةورفلا مهلوفو ل 7 نأ هر عك هناا د منص عجرب ايلا هايامرعت

 ا ! قاروأ تلال 01

 3 صحد ْ. هر كرك نيبو |

 1 10 نجلا 00
 ايرأ مسصطت كابا هملا ورا اهلل :لا أ ل اكلرن عيدا
 / 1 ريشا مس ركز عمنا لا

 لوحْمْس ٍ سما 0 2

 4 انك عصألا 0 /

 نشل اذ ى 0 1 0 1
 ملأ وضرب ضرع شرب ضيريسم علا "ننل

 و اعرئنوأتلطم قاكلا سم
 ( 0 دل هموت
 لم مف اش اهدانل لاقو يالا مرسم وت صاع لهش نيالا قف يا لوح

 3 ١ اهالي اما اد ةرحاو لهب مضرلا قبكي تن اعص,رسجإلا

 وس هي حج 35
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 5 لاضرلا ةرم ختاشل امال: واعد ماجة فينح ىف لوقره ارهشس نان لش ةرالر يمتد م
 اغا طيب طداىلا ها هوس منغ ب تنيلاولبيا) نصئدد نياوحرج ٍءاَضا عند
 اني, نكن مأمطلا,ىطتساو بوعلي طف نا ناضل كدورتعم غضا دو
 كرا لوفد للا هركذ ىويلابلعو جنح نع ةياوروهو رمل تبنت طنا

 تيضن نإ وح ني اعلارمصلل عبي ارصاحرأب از هاو مح زنون تركت ت ل
 كارل ْمَرعْصْ] نبل نوت ولاهو دلل مويا ضبا ا يرسن نولبو دم مرلل ام مازن

 ةحمومل عنه تنأك اما ضيا رار هجن ولالا نزلا لادذ ضر
 0 وأ ا اهل مها ءاد مما نإ كرا اهجيور ةزتال وتتسم وم ازا كلاما
 ءاضاا منيان اراررل ولا اننكيرطا ارلو 'سلل اكلزن تخصرءاو وأب بحر رم يه نسل

 0 0 ارلوأأ نولي هاذه ع فاشل داوأب عرس نارلولا كارل زأجيح
 0 دانة نال نانا كفامارل لو ,تعصرأ ترلورفاكلا

 سلا 0 نس وبالاذ ل ءرس ااهرلذ :وهَرَوحْلاَمو تهين 7و مين >ىنملرالارلو وشد

 لماع والا ماردللا نأكنلا معو لراللزلو وهجالاو هلل وود راب ئاثللا

 صدأ تعصراف انزلا 2 ترلرولر ا شوفم بو ناو هل يو أبلاع ئانلا 6
 بالا باج تيه سلا تين ءن اذاإل ارصاخملا الناجي زمرمل نا وبا كيم كلارك 1 0
 نأ ماب 7 بسلا اره هسا م أبا

 ربي لعن دراكللزإ . مب 2 معوأرف +1
 بال يا يضر لع 0 ىراااهجوز 0 كيانه قر ١
 ملال راد نويرطلابأ ودام ةروكرملا مصل دلول أ 14 مالاو
 ّ جفرا الذ ماهعز ردو ةإ لوصا مدع 1 0 داون موني لسلك 7
 م ورتو ةعاضصرلا وأبا عا دياز ةوصاو م راد شوصا [ أ زاوحاد اتوا
 ط 0 اوحاو هلوصا [ ةوحاو وح رترخأو و ةالالو
 بنل باميا بش تستنلا ةارمزك نأ ةينللو ةيزازلا قاك عاصرلاو بتل أه
 أنأو ماعم 5 31 وأ ّطسا ردابرحلو رمال قسنتاو 0
 اليس اص 2 ميلا نراصلا لعد وت تأبلا اره بزصا و ذ ةطسارب_صختمىلا
 1 :كرامأو امرح لوك مخ مدا 2-5 0 ع ا
 0 بأ ناعزرلا مراد رز د ل عررت ل وم
 امهر نهر ءانهرميس او رمأ 0 دنأك
 ُ 0 نأبوزلاو عيزتد بلاك ءلوثا عم ن اسلأت

 2 زاورابوشبرثيلوخوه هدريش 0 > رس سب أجراس 0

 برأ تا يجول مداد روع نع كله اهينسم يرن نأعزر

 نك انعم اخو لاسم ياه توج 0 0 صا 'نأف يودل قبال مس أح
 نأو نم هممل فرلا نأ اىزحا دحوم هالك نبال



 مرا كذلك 000 : لاعب ومال اصللو '

 ظ 00 10

 2| نسل ناكل انارئ نول 0 هادو تسلا # هنو زحإ دانمبارخأ ظ يي مثال نطل !داابتعضراؤلا هسا عذرا سلع محؤنا ٠
 |١ 1 0 رع م دل 0

 ةيارقل قام ردوا يبلع هاجوزرمرخ ارلوشولو و ةيلله
 بارعة زروكب أ هحوزتي ل زيوكبا] 9 ضرلا نم دا نإ 3 15 مبدا 00
 لانس ىكد شح بش مهرخإم 0 00 'يحيانيورال
 1 .ثيرالوأ هل

 تنحالاروصتمإ | سانهو للك اض)ا نثيخل تحا العلم دوريا ا ا لنج ءاساارفاب 7 لادخال تل
 ا هن 2 انه, تحالاد كنور هيحتاا بن 0
 ' لك اراه ةيأتنلا راسو ةلغوؤخا تحاور فذاتحا ل ىإل ءاؤجل ناك نان تلا
 تحالف ع هنأ 00 0 00 ما خا ل

 نا 1 نمش ضو خلد: خلا ةدلحبا ماكل قانرككوتو
 0 أىزص 1 امذايرعب فلاوواض اناناس نابل انيملاذا
 قس ع 00 ا هيحلو دعا ماما وأنس م

 6-2 2 درك راس كانه 01 ١هبرم مدغاامونيد ماكنا ورد 1 01

 نا نمي أ ةراجو منخاو هيذأم رانا تلال سعاد ناهز
 ب نامل ثا للروصلا ناهز وش ركزب [لا ةؤيعمت ءاكاته فدل
 2 ريحرر دنا ةواوتنن اهأ ىزنالا اعاضر 4 500

 ظ بح لا النااس وان اند قد ورزحور ماو وارما امامراو هما كرام كني رزتلا ناوملاازبهوهد ناومل انبي تاقرقو با وا ماأما بخل ” ام 0 نحل انبيهر 0 ابد تركذ
 00 دودج 0 وررسازه د اععايارب ثيرهلل سيبقخااه ةيانلا هلاك لي نبا تحاو هيخل وألا قل دب ع ام+.موحو ديك
 ضو ماو 1 هيذلأ ال دل اين دبخأ( 0 7-0 ا 00

 00 لن

 قي ا ناو هيلع سرع 1 00 دال

 هل حلا 0 3 ا وورسا ءاضرا
 نيب انني قبر دره اهدا مسد 5
 7 ا 0 لاي ارا ِ نا 3

 ليز



 لانمهال مرح لضامأي لعاتلا لوف كلو قوأسش منيا تحل تنأكرلا كب و
 ' م ابدالا

 و ذئم ابدالاو
 ْ 0 تائللا 1 : اه

 : طأعتسا 1 0 0 :
 يمل د

 "مهبول ن المان هت 4 ١

 ا 5 مطالبنا 5 ا
 0 يطل بالاخ اماماو اد 0

 001 ايو لاقل اركي نا ىرحا ةارما تيلواةأشس تبلو ءاودؤأ ءأم
 جو تولحم 5000 كف نمملاك بولغملا

 اي مالا تا ونتي ردك لدا ملبي ا ذاواللذنأب

 لمرعسو لا سوقا تح ١ ل 1

 ا ب عل اف طال 7

 0 ادا نا م. جاوعب طاعىتسا اضرا ظ
 ص اود ننإلا كب كنسي أم نال رذأل

 ا 3 ١

 م 0 ليرشمل مج 7 اتا ا 0 7

 3 "م 0 0 |نبلو

 نال

 4 اهةملن 3

 ظ يا 0 3 :
 7 ا ملف نئئصس

 اههر مك نعذ نا -

 لب مل ملص 0 ا
50000 1 

 ركوحراا اهاىلق َئ قزلا ال اطيق ا 0 ا
 مو ل |رهقق 0 "2-5

 عاضبلانأو ؟ ايان أ ماههعت نأب مريعتو عي الهدا ١ ترهت نادر
 دلال 0 ا -

 اهدي و

 اعد واضترالا ناعمهأ مجمل نأك انوا 1

 مفاد ذأ روع تكاقرأ ا 5 يي 03



 ناو 1 نأ 2 بنحو 1 اذهحنا راو اناش مايل أ 0 رخام طل اداطاح 1 نك راسلنا :ريكاو اضن انضتردالذلع 0
 3 للا امرا ةعيضر زنا واو قيحاو زعخد تبت ةينخالا ذل ما مالوا نزع رح ١و تدصرا نأ او ودار سامر جنا مهاتخأ © راسم ًاهنالتإ عنال اما 000 نللعماجراصدن(ناتيلوالا تيرعشلا ل7 . نين ىنمراوا بدأهتلا لع رهتعضمراد ةارمأ تاج امني ثان عزله ناخ غاةرراتم دو دارعلاوتا وا زم ١ مارعنأمصلابو 517 د دره 01000 نأب هلوكالسالا
 ةعذأ ىلا :مالؤت زد م تيتخ 0 كا ,اصدنال امهحاك لج هادا 5 احر ةرملو ةار هينا تيئعيصر موزتول ازا و تمرحرتخلو [هتنب
 ل !مالاهل ؟ رة ناوذلرع؛ 0 اواو وع ةهرطل تسال أمرض نيل ل ةزما تيا ةزدا عدت لج تلخ حا .» نو نانا مايك انررلا لح ا وجمال 11 م لك وولد تارصلا "بجو لأ رن داسولا ترش لأتو ميلا | ١ نماملا لمذول ةيأسملا و 1 ةدخللا ا يووم و هاما 7 داسفلا ايكو ىرحالأ علا "لالا ىرخرحاو -مر:أ | لين تدارماىرحل ٠ تعصر د ناتعنصر محد 12و ةيبال 6 تم ال ملح تمرحردالا جور بالا ةارع تمساوو ن نيب لي نعوأ حاد ىرث زل ةرعابس ركل اقددملو نيزك بحنوت ك يب ارم عض, نعي
 0 قله لرعإجرندسو ا تأت ارمائلز بومس نأت ةرحأو ةاس | هبات
 ترها وسل مدر ةراهب امن ىرعِد ضاشلا لأقو وسل هب أ اليرَسأ اذأ

 و اهزاارعن ماووال 1 ناو 7 نأ هأ ن ١ ١ 06 انما ةارمأب 3 مانأد عماد انا معسيبال 2 ارمأو 1 ناارع يسر يلارمد تراهزسولا مهرس 7 نم ردسنو نأ خب يعض, اىرأ من | اتاكد ارراطخاذاو مافنلا لش انكذ 0ةتلارع ني/داسر
 ا 24 لمذا إل هزل تف اذ 5 6 وس 41

 لثو# 0 لطم تاتا غتش ال ءاتجاا ةوالطظم ترا رار ةرلك الطاهر 580 هل فا بست ل اهلاب تب اشلايعل اهنا 3 0 5 ١و١ داسفلا# اهو ثيعلا رويت تاالموطل 3 5



 و يل مجال ل بيسو ضوص كلاظنللا 3: وزد هأثعم كنق

 0 لكك اذن ىذا 0 ةيلهالا

 0 0 ا ل هرعلا اتمنا عم[ نم

 : ل مايذوا نإ رك نيالو قمع فنؤلابا رود
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 ثامن ذئب ارم ريخب الف مانر اؤراملاب اجدلاورذواتمب 2

 ركل مرقيف هزعلا و ىملاو توي # الجرذ اعولاب نم 7 ءاوههد رىضوب
 مصالح دك ار ناسا: عبو مرشالاب كثكلد قايبسأبك

 هب عااد دبعلا موتي 0 موتي يوعز 0

 اربع نعريسلا مو .تيالد تاس أ اك رصرصر 0
 تشم هناا لاه 0 : فحل فاو احا

 ْ فتم ااهرودزاجحاولو مرسم انلا موقبالو بعل ل

 ؛ م 0 امه ك3 قلطو 1
 يطقلا : وسلم راكم تا .ةالطإا محا

 نالت اوتالطلا ءاوبأرمخ يا
11 

1 

 ا مالو ةةداط) 06 ىا و'ةالصلا يلع لوسرلا بأ هما نا كررلق وأ شرع

 5 منا للا وتس أكلم تسلل قالطلاو كراتنلا خرتكتل ةرتلا نعزدبا
 1 عاب ثبال (!(كاو ةرلصلا لعمل مل لرب مساناو سل ايرنع عقلا

 ىاغت مدد اكرما ازكهام“ رنلا
 .ارهطلا) ا١امتم نأ ةيشالا عن

 قاطني

 كيو اال نيالكااول ناك رمال ةرعلا كم ةرمل رز
 1 قالاطإارسف م هيالأ ند ا

 1 اة اه. لحد نصر 0 2 4
 اذ تل تدل

 لاشي اؤذنا 0 دج ا ارايطلا3

 ليل جا لطاجل ريش 0 اتا ١

 نايلي ك0 9 2 لير 2
 الام ةاز ت .اذا قطو اهيذ نوبل 0 ناتلطلا ةزي
 اًذارايطالا فثإلللا كاملطلا قرثب يأر الع طووشالاو وق و نيم

 22 لأ قثالاثلا تاتلطلا ت ا
 0 ال م ل : 7
 تاو ع |

 اذ عم < ٌ

 اناهرهش لأ ىاهذااط

 ا 0 0 طورعب ثالثا هزه نان ناكنأو



 ٠ قصحاازأ :قلط قول كرك . ةدرفنوللابننصبجك 2: : ترج ادك ب ب تيطونا نطو ةرحاد ل
 59 ىداطلا نب لس ازكو ملت :أكلمملل :لاحف هنسلا نا ظنا ههرط نال ابل وجيملأ ياناوأ هل وحرم لميحتواا مش تليطو ريط3 ةرحاد فلُط ىلطن نا 0 5 : ,معررلا تالطانذ هيبام عج ماه يظئالحلذا ٠
 هيلع, ارم 7 3 ةرحلوا قوام ابدب ىانكذ :يب ةججر )ل ةرحلو قون نقاط
 . ملخوإ هدأ يعزا روايه نيتيلظلا نيب لا ت1 8 'مال ةعجرلا نعياذ دولكراهائاد يبزوملاب نياردأ (اللاو ةالصلا

 ١ ىشلا فدان نبا نأك ا راما 3 ا ا : سما
 عل اعف هررمالا مقيَفحإا 9 غاي وجد عجب مبلل لاحت تلحاذا نع
 ' إنا وعد ا دعا اوهر ةرعلاوهد أ هز ن' ني نكفامزعلا
 وحرلأ 5

 3 هسه نيرو اهزثم ناتنت موتك كوكا 7
 ا 6 جدزلل لخدال اعلا :قرافشلاو

 ١ هل ود وهو نمد اشير 1 رمال ود ٌقالطلا4يا
 ردع لاح رلايراتعإلا) ذا عك مدا تجروف اشنلأذ لح اتعالا راك دل لخالأن اب درحلا ن 2 0 ناك للا 2 للاو
 و نأنأو شارت ةرنعو نأتشات لامع فالاطل اذارح "لأ ه.52 نأك اذأك
 نأتنن نع وثالث ا تالطلاوا لايع

 منا 7 نك 2 ١
 5 7 ا من
 38 52 ا ملاذ ا
 ناخب ْن اوس مماسلا 6, ئه ثيكوإللا
 انيلط نر ال تر مس اتدرالاقولو تالطلابقي قلطم|ب وا 65 اذا 1. و قلطمو قلاط تب [/عرخ ل عتسم امد ميت
 لأت : اور خا قدو تاياو انجل ال يووم مج لافدإنف
 نيب لي مد تاثد نعت ١ ىّؤدو قلاط ثنا اهلل لأذق ول و نسحوهوو مايل با
 10 ١لكزك ضأتلا هب ريال اكو كيسا سيو هديب أمي يري وأضعلا ف
 ىلورهاظلا الأ نم فرعدال ضاقلا#اررال نيرت ناب رعسيال 1ع  ويح وأ
 تلارف و ىؤب ناد 1 ققلط باوجى هلا قولد تذلطرغ لاّمح ئلاطاناذل اق

 كاقو واؤرع قرذال مأذ قزلا جوش قرلاوالعد ئر تلطإلب لأمهات

 لنإلم



 كونذناو 20 معحر,ىلل لذ كانوا كحأت دا/واو فيا! ل عك تالط
 ا 'اثالوبحاو نوكمال قالطلا ناللكلا 3 مايصالا ىركلا ىوانقلافو
 شأن فعريمي كالا ةيدا لطم وتبم أضم ثوم ناديفي انهو عووارجنالا تنل
 لاتيدرقه الالاو و هرضد ناسا نيبو هني أى قرصيو اضف قلص الئايورصمم
 نيد !!ئدزلب تاطلا اندرو ثروت ر شو متل دال همنا نلعب لعمال انف
 فاىنازكو واجود كلمن نأ :زلرنب مال يلع قري ناي وفرد نالطلا مزاتلذم نا

 ني اش رش ق ماى نبا هركذ ]هذال ىالطلا يعن للا ثانرالا لمحا
 هلوودياس د 0 00 هناكاذاززلنأ ع ولا
 لذ حرا قع ايعجرماذالط متي رلدذامثم منصلا تالا نيا زيعجرماو
 ل فروحيلا توشر عج اللا ميما بوذا د را
 نكواارحاو انياب هىوو و مصرا ةنلال قنا و رع مربجا :رهشوجر 8
 اضقنأب عرشلا ملعأم زلم نابالا ديب نوكب مال ثعبحرم ةرحاد نولبو عدل
 اللا بنل الا رذاذ مفرغ نال ىوام بفشل لاقو لع درب ةدعل
 دش طا ةويرخلا كءاج نوكيذ هب درعلا نارذ صيازخو لعلل ركذ ماعلاركرك
 نااطلرك نإ اطلركقو هراض نال درعلا| جالا ولاوط ثالث و ناغلاط ىلإ ]يفوح

 ءاسعم توري ىرصمل تعب م نرتقت ىرلا درعلا وى طتوه قالاطلال ةأرلا مصوم
 يزاطركو نا إف يعم ةرارهلل كازا ليزحا طع يااليزج ةتبطعل كوع انا انالط
 وه ئالطلا نا نم ,-ولتلا ف فازاتضنلا زرمزاعلا هنيبام املا صوره تالطلر كت
 ورسول د وحش لهم رع :طص رع ىلاظ هلع لرب ىرلا بزل
 الأ ميل وصب الناضتما لب زعل تبتر تل نها هوه و جرا صوم كرلا تيلطتلا ملعا

 نارغ حاصو ةبارهل 0 مجولا ارهو لاق م هلع هدراغلىتبب اع يعي اذ ف
 املركز نخل نال هلكت ىلا طلا ركز نإ يصأشلا لجن |. اوج (الكلا انه ركدانا
 ةرابعاز هو بطسوه نالاطلال ةارلا فصوم ىااطلركد_نلاطلاركذل امد لعلاركت
 درعتمطوه دةازلا دو هاررصم.روضتبإءا ولاه نأ هرصإحر مولد ابونا
 أضتاانباث ىوكيف ئلظملا الجلل ةفصوم كرلا موزلم دراعتب درعا هاو نايل
 نم دار يربح الا حولا دربنا زوما سوقا وحال
 لاذ نال ومب لا ثيمح نم « رش“ ارنا يرش دارب ناب رسادجحالا امساري ان معلا

 قوركد أمك فاراتنتلا رمواعلا دارم انه ظنتي رسل متم د اضنللا مقص لو تأ
 نالطلرك, قل اطلاركذ و هلل ةبارل بحأ ص داربوهو : ضوبلا ئاللنأيب عولذا

 لوا يعاب ضأهف قانانقنلا تمرص ولطنوه تالاطلال ةارلل ئمصوه

 هنأ اره بحاص لون لسزلا لوف نارهظي 2 هركذ أجب يا «ناريررلا باص
 وللا قامزا متتسيلا(ريقتسال ةارلاال نالطلا ىف (الكلا نال مقتسيسنال درذ تغد
 50 0 ) قلأطل ا ركدو ةيارهل كاسات وعلل
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 لكلا لاؤحاوم موا يراك هر تتح رسج ساروا انهرجن هوم ل ةارللا مص درش ىرألا اممصلل فشاللاةين مربعا 7 نادل لحرب سالأى مانيب 2 لوالا ل كاشلاوه تارلأب نشا 6-0 ارهيصومل )صم ”ةدلاط غض ناك والا 2 ا ا ظ
 ظ منا ثيحمدأ 0 نع ةرابعج هلا ّبراتعالا ةرحررابعل ثالثلا داراتنائاو تأشالأ كرما 1 دان هل لوما لعن لارسأك 0 نادل ذل انه مهدارم د ساحر ايي عزحأ أ
 للراس( شر لاه كنا 0 لش رءائلا وسل وعمه 1 رمل رمز ايل يضفي عش رولا ف ئشالرابع انهو عومش
 كت اطاغغل نا 101 عن هنأ 0 ةباوج

 ايام 1مل يات 7 دلما م 0 ادن ا 10 نالطتنا فنالط ناك رعد هتنؤةر رج
 ' امحباب درايف انرجلعرفل اس ءو يانا ابا ب دربك نأ
 5 0 ار 0 ثالانلا هيب ١بملذ مافل لبعوت و ركن اق

 كامو د نإ تلاطتل فاقت نوع ب ثيل :
 ًايناعمت ضلع لونان كما رانحا وح ةدوعلا ف اعلارت دعا 4: ةللااهسرا ال وعمطتسم مل اشنالاىل اهتن اسلام رخل 0 0 . 0 رام م ايقنت لولو جيدا كانوا: اره ىرلا هيرو انو ن|نص كالا عرس قو لرصل اح هذ "ساويرس تال 5 اي 0
 0 م كقلطكفانان خانات ا
 ١ هجم ام ال اعشيد لاما ىفراثوصوم ا 5
 لجسالو لذا ثالاثلا يب ا ّ

 تحلصو ول ثلا اهو ذا ةيرابتعالا اضل

 . نررلا



 وبا هطظفللا ره 6

 متاوتججلا اور مس 0 +0
 ةرحو ارابنع مفر نك مم !رررصلا كيو ه سماك 7 انثالتلا ةن

 5 ا |ىسارلا بك اهون رزضم هنال برات عدلا
 تنام ! قف نللط تا نا نمدرلع د ةروااماماو ظن خم اعدل ةؤماذلاى ايلا

 0 4نملا ةينذياانه 1711 نامل دال

 ؛مامالا عرض يصرت 0-00 ,جو هلرسل ةبعحرلا نحاول اريج
 0 (للا. ]لا الك ةرحاو الا م 2 )لا نع مضل نأ

 راو فا هتالادد رب قرلطلا تول مو 2 ازره”ىا مو ىاف

 7 كلا نه تاكو ن 0 ماما مغ ا ا

 لصقل نأ: 00 :«ايفراخللا نك 20-0 2
 فلا يلع ا وصقل 6 زجر اح سس كال حخصلا كب

 لاذ يبرأ ١و فرصلا لائنحأ مرابخالامصاخ انة تهطل
 للا ضتقمال ظانلالا زير ىدااطلا هن دد نا جكس امج كدر هيا عروزول

 رف كا ا .19 نولي اليك اضتأ هرغلاب تشيامناوزئل
 ناثالَمل قب بفك :لل كىواىطلل اذا حتوالط تاوا ىالطلا ى تلالتبرلصلا
 كى راب عارحا و ثلثلا ناالا درعلا لع لريالادزمم نأ ناورريصملا : ملا نايا ما

 تال ينصت ابكر زابتحالا زمر لن ثالثلا مين ف رسشل قرن انوش

 , صخررع م 00 0
 مش : هد ثالثلإ يل ثيحو 34

 0 0 لا 3 1 ثالسلاىنب نائعي
 ناطر ذالطوأ ىلا نل اطوأ تالطول نواطل تنال يروا سوه

 < ناذو ىلع اكل الل مم تبالطلا 0
 ْ وداكسارك هع ا 2 دو 03

 مالو التام باشر ,ضلاوعىرلا)و
 | راو

0 

 اك فلطزمهنركرو  لجرل ىف ابرطبلا»و ٠
 530101 برحلا بام 0 ىلا ةلطلا فضا

 ىلالكعب 0 0 0 | تراطلا ةدأنصا اضيأو ا
 دمروا وغلا و نطلاد تسال دوال نعرب عدال نيعم هج

 اهرشعو |ىشلت و :قاط تصنل اركب قلطلا
 7120 ع تااتنثا يثق :
 ىف بضملا] عناد لوالاا ما مف را بزولأ ىون نات ىيتثنا قنات 3

 بضلان نال ثالث مير زءل أو بووز !ةدا حال ض بوزملا درعد لزحإلا



 ٠ هسشنلا فخ صب الئ ند ناش اماوتالا داحا ةرهرمّن تبديل دحاد 25
 1 ا لكم اداو أهانعتق ات نال ذ ثالثل فم 2 مصنو ناش ناووملم

 2 ايلالخ الخرت مشرملاو ١
 ١ 00 كازب ىلاط تاو وطن ف تنل

 0 + ياعت لخ از اخد ال 0 :
 نحاول ةرحاد ملاط تنال قولد هاهنا لن لطلا نوب يافلان اا
 اهانزللو | 0 0 ل مرلأت قانا دانمارلا لخرالاقد ناعنك فب ثالثلل لاقرا أ
 ارزه م ك تحب لأقول هنأ نإ ثالثا وا تيتشرإإ ةرحاو بام 0 :خك سامو
 أطلاقولن عيال زب قلاط تاودل فو رمز تار [لاق نيعسرلا نس عجلات كيس زل لاق مفينحأبا نا يدر الفال ادق 1 اسدا ةلولطلاداربة شر 0 منخل اذا ذابااشو نالخر لال عيان انهلاطياحلا
 ع نور < نصاصتخا الذ لابد 0-1 واةلثم ذكم قلاطتنا
 00 هالو تاما يعل درست لس لك دروب ئج ولت الكا قيل خت ان ولان لقا نمت كميرا نحح نلت دوو

5 
 0 ل 00 2 لل سب 3 ل نمي نا 70 22 1 ١

 نتا لشد 0

2 

 0 يهم أ هرانع صن ١ تدر رع قد دوت ب 3 ئناشلا ف
 8 لال ىد يا هناو لاى نلاطسانن ل

 نيسلربؤت وعلاذ سارعي ماكان معلنا
 0 مالاماو كابا -فييسسال 10 كلما لام ق تالطلا كليأماهنال ةقرارسألا ف 2 لاخلا قو "طا للاةاناغ
 ) ا ِق ةدررمجارا# 7 نا ىالاطلارنرسأ هزاز اوعل كن

 , 00001 حا يائياذاولارعاد كلأط تلف "منا
 5 5 5 و 47 قاففلا هلاك ماكو :

 اكرئازن ىؤبال ثيحرو بلقكوس ازائىو
 يفلان رب اذارقلا ضلت ىلاط تداذ ليلط لاهل قا ذاؤعي
 نوهكلإ ]دوا مل طمال نأ مرث:لا نال ايرفخلا فاقنأب ل انهو اب نا رت راغمل صحا 0
 00 ىهد ضيقت فرص اقلط فرصي لعل تلازم نأمل نعسايلابالا
 ١ ناطاولاذ لم. :روموقتللا عوقب اد ها 0 00 م
 ٠ 0س هزالالاورأم 2 تردد رهان اك ناذدتوم إيف
 00 ةرعملا تل نا لاق "ا

 دازلا



 -_ف نان م تارعو دارا نح ردح سالاممو تدوم نرلا ]كرت [نارعوالش لف اهات ناوأ را لاقولذ سالا
 تا لكو م 0 1 9 0 0

 0 0 جمزلل 6-5 اهانه دحؤرلا توم نك
 كتنالاقا الفن كيل ثيب 1 طرت ا ميِح ||

 ياسا ميشا 0 7 قي 4 0 1

 يمال ناسا 0 ان

5 
 7 007 لاَ ل َق را شل 0

 اا منام 0 ايفاملاعتسالا.ملقساذ 7

 نياق اذأ نال هنرها حر فينحعفأ نعم .اوق ارهزإ
 2 ا/ناول أدل ىتولطتإ) 2000
 -  مستواظ الفل ادلة قاطلا قاتلا
 . 5 ا مب دارتما اعف مروا 1

 0 ل 0 7 0

 ' رولا مو تاك للم :

 برز ا ا
 0 6 أ ب دارتو الثم دير 0 اوك

 0_0 3 لنر مرش يار تاكتنوا ىلع
 22 ا 96 0 رايز منوغتلا تآفريلاب
 دايو تل تل م 7 ذا حيل زمر أملا < داييبزلس ولاد

 2 1 1 اقلطم
 دارتما دارو -و رع

 0 ا ماريا تارا
 قعد دارتمالا قرنعما نا ف بلطضا ع تاك ل بجوتس كيعال :رلأ البول
 0 ثضاورلما وامويلا بلت ىرلالغملا
 : قالطلارتهال ارمني نرق اذا تقول الجامع ولا نإ اصلا
 1 ملة بتم هلارثتملا نالعإ بلد ازهضر اهل اوزيللا
 لريازمتربعال مالكلا ن تنال الواستب قلاطت 5 مهيلاقاناوا
 ريم كارما رتساعوح را بلا تشاد لارذععلا نارلع
 2 0 وبلا قلعت مرلالغعلا تاك ناوراببلا داربر ارلا انه
 47 انوا نلسا مون لاط تاو حارتمم م فضاؤزلا



 دنع طقالطلا ن انأانامانا درعبتلل بالرس ىلا, دارها ميز لقي موب
 باقر ءةش فا دلال تيكا تلطلا 4تياافطم كشر (يلاولغتن ياه الذ هقواذا رسما انه نال اقلام لل نوكأ قالطلا ان ات رازلذال
 1 "اقول رتل ا ا

 را نادرملا ركدتمنل 7-5 ا ل هاى 1
 0 0 ناد
 قراهم داصب نال هلوفو ةرعالال ولاط لى مب نينا نال ةدحاو متقن, ىصبلا نسل
 الدبر وهلولا لزغلاو تاقيلطت ثالث كيلعتمتوا لااا آمالك ةيبحإ
 تناؤ ل اطو قلاطو نلالحتسا هدتخلا ةنطعلا, ثالدلاتبا يانطعل أبا
 3 ا المزاطناط تاوع تطع غر زكا ازكو هرحاور يلو ةرحاو
 رارلا بانه ىشزدالو ًاهرعدام مشي 0 ان, لوجرم غاي ةريعال لوال انني
 درع لاق نأ طرشلا مزقو اح علام ع ىقالاطلا قلعا ةازكو ضطعلا قُم وافلا و
 ك4 فلمععلا توربرديرلا امانا 8 قاطو نلاطتنانرارلا كح نا
 ةندج»لا ولن ناو ملط ا تزل ني نر ةنعوأو جقالط تم د لوالا
 نوبل اورتلاب قلعلاو كازك 50 تاهت |! 0 و ا
 عرضرلا قاف لوالاب يف تيتف تاتا حيرج فو طرشلا دوحوىنلع
 | أئايف نيزتدااواح .رثلا وجو ناميروه يضولا نامرامتلانعو وزع
 1 لاق ناك اورئلاز 0 :ىركلاو 0 نأوا
 لاو اولاد ري اذا لأ نار الا كدا
 رك ازذأ اركوانصنا وف تار نامي دونا عال
 ةرنع هرحاو 0 لاقت ص ولاك ليف فلاب ئطع نا ا ماو تعطعلا ثورب
 نياهرقم اهرثما نأ نأ مرا ةراحلو وصب ءاويعل او عرنمزكلا و

 تله أعرب م لادل قدلالاو ناكل تمت دو فول تنل الوديلا
 نيف و اضم ورشا نا ناو دشلأشلاتضلو هن تلا تعقووملوالا
 تهل, 0 تأ ناواةشلأشلا تلفن لامل يناثلا ىلزالا تعذو
 0 امرثل ايام ل عتب الأئ و نعازهوأه رو لاهل هلا
 ةرحاو قاطت لاو لوحرم تناك نا الث قلطن رشا دوجورنع ناالا
 3 نامل حر ىلا ةركو“

 ْخ هديأبأب ةرحاواهرحنوأ هلحادإش اقناذؤرحاو ١

 6 لصحرت 0 يردد
 يف ١ ةقديرلايبس تتنك مداعسارعرالشدو -



 ملط 50 ةرحاو]ظةرحاو قلالطح تأ ةوطوملا رخل لاق اذا نجا
 1 ل2ْفش الذلوال 1 فيرا كااع يضل
 مادالل اقنأ د نينئوصلا جاكى ةين ماين تن مقب.اييااوحيم تنأكنااماو
 ذا 506 لاقوأ1 ةرحاد راجنوأ اة ةرحادّىلاط تعش اضل

 حا قالط مانائيقنم فآلط تاشلا نالد تنيلوالا قاما نات
 فايند نيم يلام قا لاح جالا ا
 ماكذ ةنراىلا همتالق ثيل ىاماوكتنت نتن ىلاط تالا
 - 3 و ها هربا مقفل لو انزناقلا ل3 مريلاعا ق بجلملل نبأ هدرواأو لم جبع قطتي ام و ورهالخ كلدو نيس ن مت( ل امو تقال
 3 طباّصلاو ناضمر مرن زج امزت 6-50 ةرىدإد امرون تانممي جنرال" ./ مش رون امرعد ناضمر رئابلا ئاضمر بتر ونامزف روت نا3 مجوأ اا ص ثيبلا اهو ناممرت هلق 0 ب تالطلا تلج ناسحالا ؛لنع
 اعرب هرجزجد نإ رعب سلك نالرعدو زه غلب ناروبلاد |

 3 0 ا

 0 : معا 4 0 0 ا 0
 لي شازكم نأ او

 2 0 0 يطرأ 0 ع كك 5

 م نيل ايبا هيشت قلك م ديلا راما 3 ف ارض 1
 0 انفالوا ا 1 11
 صو ذائيئفضوو لو ائعأ ار 2 هلو نعا ةرطرشلا
 مرا لد وطوا ةرب نس "تل طؤلاط كن لومينا ةرشلاو ةدايزلا مجرب نالطلا
 ايش نب. تاالاويب مناو ثالامل اه اىؤنام ناكر ل ماسقثإللا ىوننأذ يلا نابل قام ةالارورلا ردرعلاو يملأ 00 ركد امو عم علرب اه ترلطلا شنوا
 هده صو نايلذ تعجرلا ؟بقعم عرش ناللعلا نر لحرلا ديك أك ذ ذا أيصحرو قل كك 10و قبلوا تيب مقلاط تلا لوي نالنما تايد ةداب لاو هرشلا م 0 8 قراولاق نكد درع نان اتءلاوورعلا تود سلال وة الإ جرسج نأ نينا ىزاذاووت تحتللفا ك5 ظلشو:نيفح ناو لهون وأنياب نوكير) نورث رايتعا وهام يلع لرباه 0 واركزب نالاعلا نصف نال ةدحلو ذنبا برقي ةرحاووا تيس" كنا



2-0-6 0 1 : : 

 كاقاذاو ليلعيل تحرال نالعتلاطتنا لاق ذأ وملف عورشلا ناخبا

 1 لمي اىسزرلاو ل .. لقجتاظفإ تاطلا انك ١
 . . «فىعأ كرا دالك ىغا الرز حاج وثرخ 0

1 

2 
 . داوي 3 :

 8 ه2 ايأب كلذ ماذ كتحررس اوثنأو ةرخيبباو .٠

 ١ 0 فات تساو 2 4
 ْ بأن | لب اوورلال 6 0 0

 ًأنهلنكلا 01 فيقش درا رتتسأ« يلوم دنعاياسكأ
 عضرماغوللا نول لاح جلا66 وا ةينلابالا ىواطلا «متيالفه ضد راطلا ]ةكافما

 3 71 لامة ل« نيمهنلاوا'ٍةْبملاب 7

 اذا لأهل نأن ادلب سلا تلالد لأهل هلال لا ٌمسضعلالاحوا قالطلا
 دهن نلاكامو أ ى ءقرصبا/(و مائل اه رت هدوضعمررفن ة اطتن

 | ةصواست لاف رهاظ فل اقلمف ترمي هك رازا 3 مافاد طابا
 ١ ماقا ةفإأ ةيانلا ملال ماج هدم تالخىونا دا هنانعمل بيو ةنيبيارد

 0 0 يار لبولا ناموا فلاي رصو فوعارارإ ده ذا كرفت حا ف
 7, اطل ةالالاوسل دل لقا لك :بدزعلا ا" ملسهكا تيعللد جملاىزرلاب وأ نع
 قؤاريري نآب قالطلا املاوس اءاوح نوتات إ]دكو هسفن نعا جريج سري ناب

 . م بللا اص ,الكركذإف ةرهطاب ةئرب ةيلحر ارحب اب ةَببوعد كرف لط وال
 ليل نعنيأب هنن نسرين اك بلل مولصاما تالطلا اهماوس نه باهل ااصو
يلخ ة ثعلاو بصل رعوصيا رهو ةنسلمل تالخالاو نيرلا وأ

 "برب رظ نع 

 ملاحؤا] ةيلختْنآ هارب تاهف قالطلا لاوس نع بارهلل مولص ام اوراكل نع

 هراتجل عر كيرا راف لكجرس ةرحاو تا قرح تأ ىزنعا كو قلاؤبلا اذكر
 | 0 ىلقرادو بللالو درلل طصيأاو قالطلا هلأ وس نعي لمي عاف كرين كرما

 / الك قالطلا عوفول'اردالادع انك قتعا هلوتض مهو قالطلا ]دع مك 9
 لاق رع هرحل و تناو ماهاملا فرمو قرلا :قيفح نع رح تناو جت منأ

 ءرسعالو ةرحأو 'ْفلُط قلاط تناو ملا قوا لايللو لامكلا قو ىرنعوا

 ىإلاصلا مزملو ولا رف افلا ثيحنتكإلاو بمنملا و يلا لاح ندلتخإلا
 نب نوي زود ال ماوعلا نال ملاح اثلاشلا ىو تازا "نعر أضل قاتل انو

 اس اك نسا و عمو يالطل اب قرافملا هعرشل البكره راف لحرس هنود ساتر لالا رثك بول مارب بعلاج

 4 اهنلا م قازولا ن ىسضن ىر اخلاقك ىر ادخل فلام فالوا لاقل



 م دارب نإ كو نييرت توعرذ مما امو هلوفك كلا نال ةككربب لادزحأ ماذا
 نير نالطلا قحش كرب ف
 اوولاطع ' نكقزاعشاسيحاض مى قي
 2 فهلا نافثو ل و لاو 1

2 
 مير 2 2 قرماسقإلا ا

 ام لكن نلار النا نسج ا لاى ا 0 20 ١ زينا باياووتداط الف 41 1 أضل جفت ::ءداضلا ٠لاحؤ ىا
 والا ةرلأ مادي[ صغير ومال نااضرلا لا داما“ دل قاما خفت
 ”نحيص ود لاو سما د تا كلا مصل فالكل ذل ابابا اوجيإ كلا ا يو هنا يا زعلت نال اهقاوس برشا قع لان خا مرنم نالضفحلا لاحح :نلالع نالو الأ ناينعلا تقود يأن نالرالاو ناد
 نا لعشر ايأيأ" ا لابو ور ىاعذ لعرمف ل امل. 0( نالطلا

 ثال نأ الا فق نبال ابا 1
 5300 00 ١

 1 قيلالوا فوتي با 0 اقالالواو 1

 3 0 اودرل 0

 ترا 25 57 1000 .ايدالاو ا 7-0 3
 ترا 0 نا ةيحجر عقر حا و ٍياشلاو املاك هنباب ةرحاوهتتزيشواةدحاو
 2 5 ملارماو ةمرطلو ليون نعوتتت ظاذلالا 0 ظافلالا دلوهو عاين يي رزه ىزلا نااطلا اما وهل ماعلا نى اال سر
 امارشو نارحإلا ١" اغانلا ا ةرسرسولا مدل نينيغلا ينامون ذ
 0 او !دارثا هو وجر تسلب و ١مم بوزن

 ريس -- الخاوتلا رع الو 0-0 2 000
 ولا ثةرحاو تمار 34 ,كريتساو فريعأ ةيعج,
 0 0 دروع ا ةبملا مخ نراطلا
 يا وأ م رلا تونامراهسعالا

 ةنفبابلتناوا يلع م ج0, ل ةنونيلاوأ ممر رنسأ نأ تعبأ 5 ١(١قم قلاطرتم نإ انانازالنالمدم / : اعلم نأ دوا, ضايج انا كنمافي ناو"



08 6 0 1 
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 4 0 "7 د
5 

 8 0 0 نأ 0

 ما 0 5 0 ١
 تن 1 :فامسلا ضو 3

 . الل نمو نشا: دانك ١اس ومالا 0 4

 1 هنعبال ااه : . 11 خامل دل ناس ب ع
 ١ ادركت » اليفشالو ع

 > ملأي ىإ 1 0 0-0 الا

 00 لاق ناكر تذرلا ىزماعالانلولا رهن ال

 00 هدر, رحل اذ فا 0 ل 0 ايلا نموت
 00 يل ا تش نأ

 رس م 0 قام 00

 امرأ ارد تطل ل ار مم د
 0 0 ول 0 5 لك 2 وعلا

 لمن تي نأ ف 10 والدور نر ا 1
 ١ فرمان شنو ازغلرب نم 0 نع وتتم
 ليكدراص معالق اا مام 0 5
 انإلتخل نأ . براك 0 اوفو 0

 0 ا اذ 3
 ّ املا ب لادم للا نايك

 0 1 ١ 000 ضال ملام ثيحاففلاو 8

 ّى



 1 تا اس س7 كس ا هخ --

 اكو به ناو مايقب تاتخاركدا ير عال اطرد فراكك
 0 مطاعم ليل د كلذ نال_لصبوفنلل دوقنلا م وعم اتطلع لعن دوا اك اهعورتب

 كلا ىيت نموا اريسي ذنب الاوان تار 0 رول“
 5 راع اه دبل الد الغم كتنوست نأ 0 3-5 3 2 همىايرأيثل اينلالإ داما ل
 نيكس تيسسلا يك لا در وول هن
 تلوحوا 5000 ارتننأل 0 الاه 0
 < راج قالطل ادرتنخ ات .- تاتلةه ج : ب ١ زلزأن داي عاين

 اهئلا هاتي روحا + ا م
 3 ه هرايخخا انصوراتخا 0 لوذوا راصحلاكيرستلاراتالا ٠
 5 هع 0 ذ نا و 0 00 ب كاوا

 3 لو اراندل | هي امور 0
 3 ني 0 2
 قأتبال هايم املس و 5 اضاع مطر ديب وه

 لسنور تلون من 0 ايرنموا نمش دلكذُو ايمن يتلا اهراتخأب داود اصززشملو 0 رماية مو قرح حلا تان رسايل تعال كن مومو انا قة ريلادل نال ثالثا ف ا ميفرا سلتأوجملاب
 ماذا اره يطور ايلاتم كاتب لقوا تح تاهيل ٌملطتوا

 ني ن1 ماعم هي ناذأوةرص اانا اوه رلا ا هقرصي .
 قو اهرحل مةرابعا ركزي نا اعز فاشل نكي نال ع طحلرقوا
 درصمىرلا وهايرسسناهران دلو ءاتكألا 0 ةرحولا تنال ةرايتذل ىراتخا
 ل نأك“ ةراثؤ# الحر ةراتأبز اذ 00

 دالا ترزحا تلاق نأباميرحأ ت راتخاق تيرم ثالاهأر اتخاركار 5 1 0 0 دونت اصاب
 0 ما و 4 كوقلا از ريهام و يل اذ ةزعازهف 5 1 0 د
 ترزحأ ج13 ا/مشمل لبا سن ت يا يأ فما رف :قلطت اتفارأناع در 0 انمل بتر وست

 6 000 | نمر نال شيل ةنيأ هول ب :
 نتا"



 * ميعمجر نوكابانعموراما ران ءاوهازهو صل اظمل تأكتار
' 

ملا ميوقتلا هيل ال اق نا كرمارك ني قو 0
 3 أ

 لا مقيأك تن ثالثل ىويناو هنياب ىناف تْلطو

 نال ناب تنأك نعلن تلق ناب تتلطم زيوت ةينب لرب ما اامللاقنايا

 ران يشن زوارات تم تا ا لو ناو ني 0

 ىذاو
0 1 ١ 

 تناك يرش تراتخاذبتيلاظ ىاتخاوأ اقيلطت ليت مال الزم ظ
 ححرلل يوحم م صوغو قيلت قالا | صوفا ةيعجر

 م

 م اريقت ندارغعم وبل أب ارينا كيربا كيبفو

 ل لا 221 بلان كرز فيلرتا 0 امل كلا دقو وش دال
 ممتتو ناقل لاك هنالك: 00 يعد

 ا ناب ويلا كرم لأوأ 0 ارهان اك 0

 يقض رجب ىلا لوس لالة اراب نال ا فاخر
 تارا 1 0-8 الف هلت تاممكأمل
 تبان تاغ الأ داي بتنو تيتقولا ثبب لكنك

 5 رنغأي قلطتوو ناذالثااز
 0 0 د عا ابل

 ناو ثاللا تعين وأ :لخثلثلا تقلطو كن هلام اىذبانإ
 7 0 قلط ومو خالل ىو العب

م تإك تاثوا حاد ثالث جور واان ةبوم ناب ةينسرل نك |
 ذل ابوح رها

 أمثالللا ذب مصيرضو ثالطلااود داره كسب ولع نلف دول
5 

 فايد وطوال مقب_رسج قالاطلاو زجل امي هرج اخ تح .رلااماو
 الزل ةناس علو مية

ُُ 

 4. مريازال انكتناكتفلطرق - ةرحاو هو ثالثا قل
 قلل ةيفتقم وأن ءاءاورإ هيف يربط سما .
 6-1 درسأعال ةرحاو تخدو 1 دادعإ

 3 مباو/ديحناتمو هلنسل اياب كذوخ جبال :أثواث تفلطف ةرجاو كن

 سيحمل ربه هحرلا نارك 0 ١
 6 هادم انلاط - مرش : أى فاو, لأي 4



 كاوجت اياب تتاابل تالطلا 8 نقولا توافر همه اه

 فصول أءكضالا لاط نوي تتااممال راصالا ثةقناوم مِض رولا تراصد فصول د ف

 : ١ نيك عروسالا نيلعلارقارش ةلوقورحاوتبم طشو هلب يفور مرلا ىخازك جورلا هركت فرلا ف صولا تنس ولصالا مقينو
 ؛ه ناب 231018 تسول ال هدوحو

 نإ أكن: نانا تشو 0 0 م

 ا اكاذداو نير من م 0 : ٠ كمت اس لب رلجال '
 طن ةوزي زمن رم زل ة يشم ' م ف تلش نا قلاط 0 0
 مصدر قلط روق تلت نأ 0 باوجل تيش لومي نأك لال ىف ةدوحوم

 - هش رف تلا دانيل لحم وجدوا مب لب .:نلحسلابالقلعتلا ةئشم نوكملو زم

 ا الازإ م ف 2 اذأ لاعب 1 0 0-7

 ا ا 62
 يسن ككطايلرلخ لال واذ نأ عم يش لكاتب اهلاةانازعب : هانا هوت روان لح لوفو ةيارطل قأك(ينعب ل ايالا غتشسالاهري نم
 قاتلا نود يدازنال دن قال لاص ةقرغتم ثلث طم راجل كاش ذا تاتلط
 ًايرضن ولام م 11 ثنا 1 رون قالطال ناس و

 و ناك عي مارست تسلم ضأ 6.ةررجن لادا روس يقرتسأ الن

 ١ ةسباك متالمل ئونذ او ةهمامازدبن 0 ل ةنالوفالا 2 0
 3 هي 00 | هلا مال اخيلنا

 دا ابل ةاطتا» احب مت تش نمركلاطتسا اطلاق اةلؤعن
 تبون لف: دامو ا ارسال ناب ةينلأب ع و لاا مل اع 1
 ًأاهتفلاخو تياغو اطل |نابالاه تين زم لادا 2
 وس ا < 0

 م تف 6 تبتسسيفا َّ

 سيري و 2 0ك تبشأم الن مكن ضب 'علطا ل لاق اذأ يا
 لوتسونلو رمل نيا وضيع 'منالعرتعازهوان لن تلطت نا

 اماورمتلاب ,تبيب الذ اد  حبببمم

 حبلا راما واللا" *ج ل

 ا



 - .هدضو# اديب * .  تنل ظبي ةةسببلا 55

 0 نارلا تلو نأ غربحأ ل 00 دمار ل ما فرااقلغتلا يا ءرثل رغلا ىلا مر اتلاف
 كلللل مدا ىرعتلا تع 0 0-0 يا دي يا 2 7

 ات املا هنا لاطثسأف تحلب اذا اهل لاقوا
 تشل نام ايل ل ةأاساا وطنا تاهل 1 209ج تبا هيوزاانا نك تف كتجوزت ناككإلل ل ارز ل لع ١ نأ لومي ناموا! ةناضصال اب فللدو تسلا ركراذا انك ا ةجيرلا فورقلا لع ململا لف كيرلا اماما 2 ةياقنلا عش ورس ندا يس ع 1

 نع رتذلا ١ 5 ا 2 رار ناس ساس ع ,ىااالع مويا ]جرصإلان . قوموا نحاكت عملاط تناك نيالا وزرا ركل ديد عسا 0 يرن ل رن نر تأ ا 0 لان[ طهئسرلا رسب ءلوتسا امعبجا ازيروارثلاب
 محط ش اسال, تسكت 6-2 لقشت ااملالاو داتلاب مككمذا يا أيإ ريع م 0م علا ا ىبسلاتالطاد ماكل ا اذَل تطيل بلة 1 او نبأ علدزلا لاق مرو مأىلل 0 000 1
 جو بطء اهدلت يما يىعاشلالاقد لا رذاصالاو كلا 00 2 نلت يملا تلم هايج 1 انتج وزن ةيبحا/ل اق ناد تقلطر | لاقذاو تتلطاهجز رفاق 1 ا ياسا ىلا ىلعلا كلخب نلا تادراولا تاخد ءارتخسالأو' انس ةرجاع هس لا ةذانصالا
 3 - 0 0 ا 7 ناموا انما تحو رت نا لاف اضنح نأول ناخ ضأ ةركوو
 اهوعوزركلا 00 ,هردأي لع 0

 0 جوايا ارم اقلاذأهرمادادأ
 2 اما اشو انويدلاط ورم ة ١ 1 5 طا واي ١ كح

 يا يدا ا نال هر ةرود (اهنلاوأةس 0 .ركوؤإلا_ردملا
 ت0 001 ١ 0 مرعد هاتواذا معد أش لاسو

 ةياعلا فو لح اعلا 00 200 1 دك تىاولملا امالاركر 3



 هزيجوهدا مهب 0 اضنالي قلاطو مذ : مجوز ل لاقول
 ا لصالا نيالا بأرب نابل «ىنصولا ط زلال / : منع ارك لكدلك الزلل دؤما طقلاو

 9 1 0 اورق م ةنشا 0نرإ لامهالا نإ كنت ةمزجالاو ارم هم خس اماطّرللاو ”ااهمل امنا هماطوثا انلاضلا ملك .لكترماماوام زمر دلكو
 ها 1 خلا تعننما طرثل عار ران أ غاياره اك ويلا ةارما لكل شما يلع

 ردا داللاط ةرلا نر | ةدرارلا ا .نالاط تلال ل 1 عري ناو لاك نو نيام تارا تلحدالا لاةلذ|.ال لعن قف :اهلارطا وبزو_رسيسلابووقبو نسواعر رياك ةيمسأو يما رق
 لوعلاس مين لطم رس كاللل د6 ف 2 ؟ال دوجو طرتشلإ و ضيعشتم ن [قزلعنلا مل تزحر

 :تامانل وأب ,ازاللو رحوب ماصرتتلا ن ناتاشا طم ال كالا كار
 2 ماسبابإ| خرارلا تلح و نإ ىلاطتنالاةولفضلاشل 0
 ؟كفح ف طرشلا ناكو + ١تلعامالاك فا : | لاو امافؤللا دوحو ملل لطببا فا دراعوي ماطرتللا نال
 00 ا 0

 رع 0 هب قلع از م 5 0
 1 اننك رت روقللو تنام 00 هرعوادلالل 0
 دارج كتالطلا تيد نراطلا الحا د برتش مزال بيتم رم
 006 دل (ىزحا ةرمرحر واذاو قللت رش

 مرعاماو طر | دوجولف هل *اافا نك ا
 ا راك اهتم ناو .تلاحونروكل لاثلا نأ لد
 رو نررد طنا ؟قثو داراو امرشب ثالسلا قالطلا نلعنم ناحل مدل
 :ردولا لطنسش احوشملا حول ؛ابزرجيغقنتو ةرحاد بتل طب نا مك حلطلد ثالثلا
 اتباس 0 نإ يوفمال اتا ه نقلا 0 وزن اذا
 1 0 وعد لإ !راشسا مدا محاماو طرشسلا ت الماعام 06 ازهو ئولشلا هنن ةرعلا فقد 'تلخير اذا ببال ةرعلا ضأن نضام



 كنج نلاط أو رابلا كحد أل اقنأف ثالملارحب ىهبلا لاما الكرك ذ عب
طو انالأ تقولطأنإلت تاخيازأف م مد نرحل عب ةرم

 م أن "الث تقلطاذأذ دولا ل

00 كخروالخلا كاهزون لوالألل 1 تراعم ل 7
 اهيذرب 

 تشل ودب يلا جنب 4 انه د تاكملا نال تأتوطل اتاي
 ًانزاف ىلاط تان تح لاقل 6 عدرتلا نيتي مالك لكعلخماز

 تلاها نكمل هولا 3 ا

ىلدرحأ د ملاتمالادرخ نو ة هررعص داحأب.ايذل 8 6
 

 كاللعن و ازملاتوو نأتنت قي 0

 يناركت انرهذا نأكل طزلا ناّئفولاو ثالثا ء د ةرحأ 000 0

 :اركلا دوحو تقلطاذا اقلط( لاقبالو يلطت
 : 0 5-5 امك فزحالاد اقبالا صارم

 عبلتبف ءاوق مف لوف َ عقونلخ نا طرا دوجو 3

 كوالا قوايلع ثا لعريزبال تالل الإ مكيف هوقو
 نانملطت 07 1 ١

 0 مثل صم مل كن كينب/و 0 ان رفكانا

 من 0 مايارعل ٍء مكحرت نالطلأبو ًُ

 نا اارحأب ”كدمحالا ةطيقتو“ 00 ١اهقالط

 يدان عب

 اا 7 ورك لوقلاو يعرفو ع لطلا هو ناو ءاتي ماكل

 00 00 تلات د 3 دموي 1

 8-5 نأك ناو كلل لاقرو قالطلا عوفوركس ناله لوفلاذ

 00 واهلا نال بسلا ؟.ؤرلا نالوم هحرإ مرعزصالا

مار ا هس 0 يأ 00 ا
 7 هو 

 الرش نق راصخأ مالو ىل. لل ءتناكهل نفذ هرحاوتماحرشو

 دال اللات ذاك نفح
 جرادات ةاايضن نحف ة نسما ازا تيبزءنلاقنا/و

 الذاهن طوحو رمهتمو أشم اهنلكتللحو فر 0 وب
 0 ةطيرولادحاورخنود سنن حنين ا

 جارنا تشاو أبل نورس
3 

2 3 
 تجرأ :(ناتهحرحاو 00 ا 0

 ب ل لجرش تراذلا دهافدرلل لا
 الب ول ةئقرسلا ىل

 (ايا غال و ممرعد تضاح بح عتوالاطل | ان

 شالا 00م فيفالطلاب كمن
 أذبح نارا ا مال

١ 

34 

 1 تايم



 اطال. انش تالعتإ لل هاه بو جش تك راوتلا ل بكلَق اناو تالا
 لاقولدانه مينلا 00 0 0 ازا تأ 2 اله اود دوش

 لفل 00 ل :هدل كلب زعب نأ نابنع ت نإ

 اناا راو انزاوارتحلب
 ل ايوان رف 7 راكربجل تسلل 3 1 2-8

 رولا 2 اهحإاوريزعتم لل خا درو فاعف ١ ةره_انولا نال

 تلا ااا 0 هوس جانب عقلا كانو
 لات دْويلَعْلا نوورتزا قالعلال ايدو ةدم)لتلا رادار
 (6)9 ءازحأب تضح نأ رمضبخو دال سال ا «يدص نيالا تدرا
 9 قة رمأتالتم

 2 فروا ذاهب تعال“ نأ 0 رهطلا تثو نولي رعوتو 204
 تشوف انف تمحناارذ 11 ت

 مات ل تو وام تأ 0 نعي

 55 لل

 0 نال ا 0 به 2
 3 نيولا ت كاي مولا رضعب وعمر ذاز هوا

 5 سكرانال_ريشملا بد ءرنع لاح 00 نا لااا ا

 ويس ا ربا ١ دوه دئصلا لاغلب علوبل

 : ام مرع طرشو موصلا وع برع ى ١

 : امينا داتا: 0 در ماطر 9
 1 ميا تك تس اعلا 0 .
 د

04 

 يي او ايشطومأ ل 1 وجال دا
 اركرةارإل ةزه ترا 0 0-1 3 فاما

 0 3 0 0 كلر لاعب وأبن راوانمتت 0

 د نعاراعل بناه ا
 2 1 00 كتصتنا ةردلاو ةمالنعإز خالل ا
 ًأنففلا 0 5 3 د 0 قراطلاب# ان

 تا سا 0 لدا سكب قلم ناك نأ

00 



 اننحمناشلا نادلطت 1011 ١
 0 ١قلظن خاطتانإع وأبرز تلكنامللاق ككن يشي تالطلا قلعا زاؤح
 تلكق معك طف ناثلادحووا كاملا 3 رجحو ؛س كلل قاشلا
 1 ارك لرتي الفطشل ملا طرا صعد دوحول نال ىلا لرد ارجع. لكق اهجيزت ما مير
 اطرتشف نير طرتملا : هدوجول ٌرنأل كانا نالجل والا دوحو دنعقإللا طرشي لن
 لوالا مكريحووأ ا نابل قفا دج 03 نا ود دوحو رنعاملا
 54 ىبلطلاوغي ةاننانلاال
 ا: قرلخل ا 5

 هه« . . 5 ) . .٠

 ١انيرهد .٠ درس ملا داع 0ط

 ريق ل 0 1 ناؤعي
 لاقواةرحإ وام توا كدا للف ان تال ال اع اي
 0004-3 جدررجب اهحرراوةح رول انالتوا نيتنث
 طزلا]ك تومل يول لطي ال زعتوب تالطلا 0 ا ساير
 مزيل قماح ,ايلاتلمحأ قاطتاب ارلا هتك خي ناأللاقذأب
 ان نال عيوم:وبلا لطم نول والد ت افرقو ىالا اره تاتلاسال دونم
 1 اج هال: 0 ما ناازه لغم اظو طزتلا,نييبلا
 3 ١ 0 ا و و قطب 0 قوقياعنلا قدا
 2 نو و 0 والثم ل 0 :اتداسعا
 م ااا دكا مادا ساتبا: نأ ال وأ نارحتناوا
 املك قاوم لل نع مايقق يزن واطي أشد ناوا نر 3 اين 00

 ٍ لاقولف م 1 ا
 متسطعلا# نانا نباح 00 0 م
 عيضة ورا: نعو 0 نأ نإ طبيالو مشل 0 اقرللو
 0 نياسقم سلا نزال نداول ىني نا انج تمنع فنسالا طش
 و رلسفت هناا نأم أب قلاط تن 5-5 املا للنقطسسفبال اكتسالا نايم 5 مصاتتسالاب

 04-3 :لاطمت امهات نالاقول انهاثإلات نيطتما تسال ]طش ءاصاذ مةيدوزعل ثالث لوق لوتدوعو يلع خي هياتم ريكاتلل راركلا نو تاهحووالاب نعو هاا نا |ثالثو اشالث قاط تناك عرنع وعل وها م)ل
 ا اكرر: "فتسج ال رسعإ قم 3 ماا نارسم كهل اعجبك
 انما د يف :وبا] طرشل تبلد مرتع د اتنشتمالا نال تسون ادعم
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 م 1 ١

 ةرملا تاكنأب:ركمانأ ل سلا فرص كا * 0١ ريش و نعفزعجر. جذل اهبولت ف :
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نجاه امازكو ةنارذل .ةاموغتمال خاقلاهبرضقإ ول دمنا
 "ليلا 

 حال ةلوحرملاب صم ةيبالا قط ناو م اهلنلا درعا داي

 0 ديقلاكلاو_ءزطولا حل امدنال 54 ثور 0 ياو
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 ىا لش ىرلا ق نارح ةراكمل ظ

 ١ نا ىرلا مرمجؤصنو :قبتام قع ناضل ود 9
 كي 0 هز هما ىدصرمادرعل قأب قنعو

 ليا وأ ارلذارعأك ل 0 ب 14
 . افعلادوسلادزنطملا زفت رشح

 ا 0 ترويج در بز لاو رم الأ از 0 7

 نيساج ىو اناا تالع بأح 0 و

 كش و هنبم كريشم ربع ضنا/و دإ برضصعتىران اكمام هور 3

 ةوزلا ترج ريفا ننعم عرمع تنال ايش هن 0
 3 :ييستملاا منال ينعم الملا

 ل 2 م 0 يملا رم 1 0 :

 26 ا 0
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 00 0 ا راهملاب عطو :

 د 0 َت 4 موسصلا فانتا ,مزإبأم ردي را 5

 ال يقاوم ةيأقنلا 0000 000 ونأ تنام ازل و بلع

 اكو لبللا نهاوس نآبشلاورعلاذازإ كك 006 ف ذو ةدارغ

 ل وار ا ارانب اهي طوول ففن أشيب

 ًانيمزأسا .وارلئيذوا انك اها, 0

 هيدر فدان أب أب نك ٠ 00 دااضنا
 راروش مئوضلاو . زب نم لف دوك

 اور اس تراب
 / 3 اضف رارقم ليكم 0-0 ملون كسم

 : مقدر و ١ تالراكد يور ورش 2 ؟ءاصوارب ا عسر .(رقن
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 سابرظلا نادك نعلن هازل انيهزاجررلا !ةسكركل نعم وللا :حاح

 مهمعطا نائارينكو ا اولكا دب مع مرش هارغوا انس نيا ي !ماشعاذا

 يريمورب نم مي لحلو لك طع اناحو ل تال مربالذرعشوا هذ 0

 امنالك < رش دا رن عزب 0 نيب دقتلا حا نكت بك نال لغو

 0 و قارحاو ٍطعا نا ناح - و نوال 6 ماص 9 لامع فضن ودع 0 ١

 '  بركرحلو مون ث حاطعأ نأ روحيا و هاشعوا هابعأت ١هتيئوأ ةطمل ارق نيهثلا

 ل ْ اعلا " وجا 53 كاعد اكواد يرهش

 كل

 الل قود دونا مص ! كال موسداعبالاود عزت ددل ةاملل

 ةماث_دمللاب تور ا وم ةتاداّساعر 0 ممرعنلل ايلا
 لاح معا عساان كنا اعراعما شح فايلارح ماقمو فح ف نزف 1

 رزماتلا ةنونيل التلاوود ءنولسا 0 0 ا
 7 2 ماشا كا ةلهاو 0

 فصدا ننو ماكاو 0 تمزاف أذا مس 0
 لاو قرا دولوم ميقنأا ريوس نأ ١

١ 
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 نعال مضر تيلاطو 00
 انكراوم 0000 نع مل راي ديل حو كلانا د

 0 هاا ملال هدايشلل اهأ 0 : و ئ 7

 فكل لاف م: 0 ا ا 6
 3 لوف نعال نزقلا بحوم ةدوزؤلا زجورلا بلا طازا نيبال تسإ ونحا
 لها مسلك رسل ءالمورو أ0نيلاواسز اللا اياب ناعللا نمي لدا ذاباوج

 ا فيطعن كت اا فحيةاأي مايمزبلاطما مداد 1ك لعةراشت
 وعن انا ص ملا ١ ىثد 054 51500 او ئفعلاوهو ط هس تاوعل دلاطللا

 0 ناولاوت دان ماي الا رام ليتر اج قراسل مآ دما

 لاول قيرلانزلا م لانوس راهاب داك ناك انا ءكعمبأ زعل رنسماثل ةوماهاي,

 نعللا رلعتسب نسر بفغلا, تصنحازاذ ةسسلك يبل 5 :

 دز وا ا انأي/ نان ٠ ملا مع نيامرامد تزأكأا مهأب ليشاأ عبرا 0 اةررلا نوقع ّ 1

 0 ناأميلع ملأ بصنع سما ع 0
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 ت ىو. لطب انيايو فترفناه تأ ارعنر .:

 ا ب 0 0 4
 أبجو اع ناىلاوا ناعللا ١)
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 ا هك



 لاو نعراول ارهش ةقدطت كوفي نأ 1 نإ اممعرلولا بسن ضاَقلاْنَن
 هل أعد مسمن بزاموا نعالبحرسح نامل عدرلا 0 اح ب

 نآثلا اذ تورصنلاو ااه . ناعللا للرسك تباناف ٠.٠ : ؛ تزيل رهف سشن ينل مغر نأعللا نالره
 متدريصا ذأذ ناىللا بيس مم نرشرئرصنو | نعالن ق>تبسح حدر دس ااذئعي
 , . نزلا 1 رس 0 ا هع دس يووم تقلع

 زحاعرنم نزت قرحرأ دبعداا ردا نراذاد
 انانرخ سالت . ماك انوأب نايزو سمو ارفأكوورلا نآك اذاعي
 د اهثلا لها جهد تزد قاد درركماادسود النا اأو لعمراسالا
 محلا 00 «نيح» ناعلااريرفن امل زج قرلارجع
 الإ 1 "يشي اما لما ركينأد الا
 ! ها 5 "نوح نكي ناوا . .. نياجرا ةيبصلتناوا :

 : 1 رحانمأب فرد قةدوراح نلت نارا
 : ذانعالت نم ام .. عج سبل ناهل 00
 اردو |ةيبصوا ةرنأ4ف تناك هك يينالولمل وزلا نأمازا نسب

 الما مرعلد يحلف كرا ااصحا محل اعلا زحل فرق ةدورش
 ب ردا را د نا عب رسل ملوثو ةداّسلل

 2 اله عمت ارزوحو ةسفل اربد د ادحر ْ

: 

 ”تننز ا ربع

 ناين سار 0 دانس ناحل ذال مبنيا رعاهخأت ]و 320 رسوب نمل رب ضن عر جورلا 0 1
 عوزلا|خازكو هريرقب تلح مرعب نأك هاو رقع برجال م تلح تيئلارق
 ةداطانت )نزفلارج مال تزاذاانأو رش نعال ربنا عرجتزاذ
 رخو فزت ناأبو طن ذيالواهح هزينار اج لؤلعا قت ملانزكارعب نالاو

 لدا أي ناجم ريقت# معة انا 0و محا ظفش ا :لاد غار
 :اعل ١تزقر قافثا
 'ء زر“ ير لس نت مهر ن حالا 0

 ِ أفتنا موكلاتحال مووطقمرز < نم نأمل

 5 ا ا 8 :

و انزال رهد تينراطل اق ا ةاؤعي
 تسر لول أبر ص ئززؤلا هوج

 : ف اوااهدولوم ماو فت ماهر هلم نصرك

 08 2 انس دال اشلاو مناهل دنع
 3 انمار وين نانادخ ان ادعال ال كا صام دعبو 1
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 رمصلاب داززوهو (هسرعأ جر ينحت

 تعالتلا نال نمل بش ناقل سال انرلا رمل لل انهو تيشرت امل لاقاذا ئدعد

 انيرإول اقف اذ انئجب :لأ نش اذا أه دولوم ماو اوفو ]يل عل ال تنم رلوق بس ذاك

 ةلآ ءاشبرتع انش اذا انآو مضن صم ةياهرلا أك ةداعرابازعس مو ةننهتلا
و راين وزب تيزيه ق نعالر لكذ رون ملا صيالو راو

 دنع اعو فكل ان

 ع تاج 1 فنا نيون ةلراو
 3 نيام نز: باشا يهد و: نمار اه رتتسلا كدي 1

 مالرح اشلاب ذو رهشا ةتس ممل أىروال و نيبب نازل هر نام رتلا لوأ قنا ذا نوعي
هنال كاثلا ئه و لوالاب رفا نإب نسالإب سلعلا ىو فانا ىوعرب هسفن برك

 - فراق 

 اهنا لا رتسيرلا اسف تل لع نأس تسلا زفال درس ير ع ا
 اهرحا تن كوضت' يحاو ءام مال خ امن ال يتلا ف ره نب اكس منا بش اوانزلا
 : : دل . ١ 2 الاتش

 ًانيينعب رك تال وصولا نا: نك ل رالنالا ةرطحمو رنعلا جر سحاذالجرلا نكزميبنعلا

 ةلالا دوحد هماسلالل : الم ءرشلا ىو رنحلا مص مسالاو ءاهزتسالارصئيالزالا هر

 ممفلخذ نعضلوا عر كد د نمعبلا نوراسلا صعد للواركبلا نود بثلا لالتمبو ا
 اهرفحف دوصتعملا تاومل اريل لصنا) :صقؤح قناني نوكيو ريس حلوا وس قربككو
 لوب ىضعنأ4 ناك ريفر سلجم درا وان بهتنطب قون نا مفرعم ليتر ناخرفأق هركر

 ملا تناكا ذا طبحلل قو تسود ناكر ك كي ناد نينعب سلف ىوربو ناضنلا ل

 * 2 + تيرؤتلا ىف ةلاطلا قال قحال جلا لذ اداطاخرا مكب ةرق

 ' . لهجعذ « غافلا شاجم لحوب طب منا هرازفا 3

 رربلا انيهدالا لب. هسغانس تسل ةنسلا 2
 . .ت تيلصم أي نأ ىاناد ب صلارياىلا هادو رلوق :امح وربح ادت نرازذا وأ
 دنسلو هيه ةدسسال يملا لع ةيشرق رس مانلا لجأ ,محور اطال زنا اذا عقولنا
 ءامالثق كل ذد «نرلا كَم ماتش ىلا ةطقفملا ىلا رسشللا لوصورمرؤ هو لئلا

 تاك الث اهترمواب اري رشنعاتا ٍبزعلا عئلاو موي عيرواهوبنيتبو سو

 ذكولا لتي دنا ع معبرلا رصوركد موبرتخ كلنو مون تلت داموينوسكو مدرار

 ”ىجح تويت لثرأ ذنال اههحلطبب م ىلا قت موانينع ترجو و حا ,يبلطرجل
 ا نامرنلك ىرموِضلط لع ىسنالا< سأرا/وانصرللال

 ذيل ثاقلا هيبجكلل ارحاواشوي لحتو نا اييتفمراجن كطو ةنس هاجاواو
 ”.اتلاببو ىرتاعا قش لسا 4 (وحاكي نمو اهكيلع(ولما ١ م كوه ىلا لاق

يركن عملا قم مد' فتم ب الخل ببر عنا يور امي للا ةمونصلل نيحم
 نأ ير ىلا 



 ض : ّ ندا مار دم رع نول يمنع ارهنم ظ
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 00 الاهم 0 0 7 06 | :حمئجن
 ع 0000 ينم نا. ترو 0 2 ظ ُ 1 ع
 3 رمالا دهب اهلا. رهسلا لكذ 37 3
 0 امااذأ اوس اهمال فنطلا لعل ”ةيفابايوب
 م راعش ًانيعمالاذا زل برا لا يساوي
 ينل رضاع لان ذا يتحرببلايلط ل ل ماير لا الر ًاهلطترب كفا مج صلاخ مال قا 0و نفيا روب لارا اكل ىصرلا
 انبيلعل ئودلا يلع لاعاد الامل ضخ هلابغزلاع ىحاةارما عوزترلو ماها هانمرل راخاط !ىماقلا قره رجا هحيرتول نامزلك ى :موصل ىلع مرفنال لذ
 : للاب ماشا زاؤعد لاباس ميل قرفاشلا لقد بيلا

 ف د دوضملا نال : هنياي هنأ ناو مما عد انرع !لبفيبال عال اكركل يضرم ه7 سر م اشلا لاقو أ يضنب ا,يفلط م عرفرلا لا نام ضاق لد نال بأي يلطف
 مكانا مضروأيزخ نأك نارها ال د تنأب يح فرم عجرلاب و ايرنعلطلا
 وانرنعةرعلا يلع ركز عرنعم تالرل امو اثملا لاقزلك
 لا العجي نيل وناثلاوعلوعرا دا دتساوودنل
 « * ىضحرذ لوصإلا ا ؤداوهد لصوام 00 اصب

 فيرا رهو يناف ١ نآاز نأ
 لكن اذحو هج اذ ق د نلج ناتو هرلا فلك 8
 0 لجو نذاركب ىذ نلقوأ 1

 عمي 8 عج >> اهجعب 2+

 قاعم ازو ان نلعب دام .
 0 وابا مكي ف لطب نم نال! انطح 7000
 ناك ت ثيحر تع منرانخاو :
 0 ا 1 رو اي وسام اهوتسام
 ناو ايجات 5 زىنارا نبحرم كار 01 قانكخل اذا امر ضن إءانهد
 ١ث تاه ناار و ١ بث اهسج وز نيح ناوكت انا اماولذجالد أبييلا لوصولا ىمهفدارأ لا لوصرلا رحأوأ تعا 0 انيا يس كاع نعد ئالتحالاف

 يري اركب تنأك ناو هشيم ل لومل درك وهو مقزولا فاق“ قرنا نال 7 ورلا ا



 بث ىنق نأف طوحان اتش رك هناك الرع تامازا ةرحاولا ةالثد داش
 لازحلا سمالجرلا لوصو تش الن طوقب تبث ناو ةبابثلا نالاضيا عورلانلح
 ئلحع ا يفحلطب تيت كلل ف ىلح نافانله امل نلت رحال ماهت راك كاؤر

 ركب دق قو اركب تاما نكد لخا بلا نعلتءاوولسل تيرتلالو تاما
 مسح اما( مره 5 ةيرهلا سلا نعاروكرلا لمحاتلا !ضاارحوب ذاف
 نلشل ماما يلوا ملك كب كلف اركب انيدكو ب ينىلق اركب داش ابو
 لجان ةاوبلا ففوا صح نرلطب ثيملوالا فذ ماشا رتعدرا نالوالا مم اوادا
 ليحاتلا ىهن ئالتخالا نايباماو ليجأتلا لش زئعاممالا لوا ث ى الخلا نآسازه

 لحا نأبارهالتحل رجن ناكوا مثلا لوف ايبلا لوصولا مراجنئازتعا رجب ليجاتلا

 !"نيتم نأ نيتروصلا ى نبأ شلا نع لوكنلا ومنعوا ةراكسلارب وقتل ع
 يقل 5 "احا لاري هذارل نالتح لا ازمه ف فا انهربقتلا نركب نأ ىلإ ذة

 اا نلت نا اماولتخ الانبا ل سد زيجات لكمال لزا ف ئالتخالا خرم
 نهوقب ةيباثلا ةيراطلا ةباشلابوا ه .هرلارنع كلصالا ةدآش لاب لاكذ انأك ءاوس

 ةرلاررماجذ ضلجرت ضرما لج انا يا ملط غانم تحن
 1 ارث الرع ران

 رينج
 نأذك ةثيم
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 ضاصه ان ركوأم و امه امزننالا قريع د ارثمالا نيزك ناس انك 1

 هنا انا ةرامشب تشامرجد هلا نوال [بجاتلا نال ةلهام ف اماحلا نه

 مينا داما لإعل ركذ رنه ئلدل نعد خالي ايا بسجل
 سه شال يجاتلا نوري تاووتسا ماض[ ضعي: دري من ماب هركورملا
 ارث لوصولا موعن ره ازنعارجد نوليرذ زا ١نلا ةوايثب شامراجعت نوكباع



 توبا لأ 1

 اود ذاع يراخرمعب د دانه بش هاني
 كنا تناكناه ىللا مدل لوقا اب :تا/ ناد تصماز اذ ةنس ياضاملجا
 نيلنرم :رهرلش عزب ان »ير ةيارملا فا ترحل نان فاحش نق ناذايلا
 رف نيحراشلا ولخك ف ١ 1 هلل مالكذ ريب ةرعب مور جا تل لجلال ةرم

 تان ملجادايلازج ا دناوا اول ب يأ 0 1 لجاولو 00 ش
 0 عادلا 00 ةلسنام ناب من ب ُهَنأَه

 ماس م اا رجاك يع تا رجا اولا
 انوواسلا | ثظنف هلو اناراهاماوةياقنلا
 0 ري اننا ويك اا ماد 0م ًأمبح ماكيتا
 نيل كنك 0 وأ أت بمخ تس نموه ,فللو نينا خرجات
 ْ ىههرتي ...ترجل ىاراد:رشلاب زاكشلا ملل ف ينحل[ طولا رص مقود مال
 ايليف ناك اوس تدطاذا ف راسو ربا نلطذت وبان راماوامل لل نا 0 !انبلطنأ لاق نردأب ا قتلا غلا تعاطق اه بوب ١ اًفلطم نالال ف اواو تويف اج ؛ ٠ يماريركة رع ارتست د ا د
 هصلا قف ئللتخا ىلا دا مليا م 9 هرب ضاق من ب ناب مناف مم عنك اه اقف رض ءولبلاب رتنعلاوز لانحدل لاذ قاقرتبال مان ١ك اهنالخإب دوأ

 01 506 : 1 ةياتفلا ىراش حلي ندرعقوب رس

 0 لاو نا ا ءرود لد اال ةراشنارهو لاقت
0 0 0 
 دبا هحور ةروصلا ترحروا دقني لاك رنلع لريامالو يلا
 0 :ماذلا ناتخلا تباع و قلو نلإ ب اوضر هول

 كو 0 ناؤالحر ةيبرب ضال اذ بوبا نام ولا
 ةارما تاجرا اهبراح الذ بج أييلالصرولد 200 0

 ثيح نيزعلا الع نا: رت |نم# ربه هبل تسددال ( 1 0 0
 اع نبي مم اهرا و بس تشامل نال نزف لطمز 0
 ليم ل لاب دج ع راش دال مصل اذ لاذ يدب. :سيدجا] نيحيز 9

 رازدل ىف رس بوب جورللر

 سرد



 نوكس نزلا لابلل) قرح ةزرل نيكي ةاوضرانلاو نقنرلاو نئللو رمرلاو
 اذ هنت بوبعلا نر ءاموعتو داما

 .ثاانلو وسالا عع ْ 2 1 ل شام ١

 ثاقداتويعلاب هللا انهن بحوار ذ مموالصا اقنسالا توقد ل م ك0 ارسل عدل مالم 2

0 للطلاب ايام مزج 42 000 0
 تارلل وهو له للا 

 ةدا ىور داداه درداضأيبا هتك لعرحوم ةارعا هوا وةالسمل العز يورأمع
 007 محو :رلا اماو قالطلا ت تايانك موهد دم يوي الات ؟السلاو ةالصلا ميلع

 اييردا موعر وجاد أثلاو كئامور خلات و فا ىأو رمش > يا رعا رايح

 9 نالأيرنعر 0 تا وشر احل ا

 طلا نال درمتلاب لع بويعلا هزل اولا عرش داومملا اأضق
 ناد لل اجل ومدتم تدر بان كل ساس) 0 ءاثكإ تنمو كل ) :جينح فلاورأ ل١ الكوك يريد هم
 ةب انت نيا طرشسب ةارما 0

 نارا تيم لا اناهتعو !ءاس ب وليام ىش اهل اهون

 ل ديشسملا#
 قماش لاه د ةنصح 71 ةرجوتلا تدرع لاقياصخالا 10

 216 كلم لاوزب رجولحم غرم ه١ الل مز نطير اما ىلصتز درت اعرشد دورجلل

 لد عافللا ”هبشس وو وتعمل قلو ليل اوا توللب نكات

 عون داع تابع 95 0 يحرم ا ل فالطلاب نع
 ين ترا مو ع رع اوس عبرا اواهتخ اراوجونمو درع جول
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 ناجرل ضاق ةرهأب تءاوتسا اناا نه لك ضسلا ىلا

 6 دي
 ا 0 دل ىفو ثودرلا

 كاتو لله أ 2 3 تأم

 دال ةوسللا نالملاده لعوقبام در سو ىصمام ةفتد اط بي قهاشلاو
 ير عاف امقعالا لدي ساس بلع فاس

 ارإاكو ضيفا درب ثبح نس »ال نإ لعأق داضنم» ءاضمحاس دمت لع ءزاأنا

 لالا وماتلا فزركواهحوزن مو تامة ايحوزتب نال عاني ةقغناهفلسا
 0 ا دال د 00- 5 3

 جربنا صلال لعن هيوم نال ةداضملا ةلاس تالت

 ا لا ليكبلا ت 20 اا يب هلام ا
 تت ل تروا مس يلو نا العذال قمم زيرو بسلا مرعل
 د مصرخوب نارظنلاورطنلا طرتس يزعم ل املا 7

 0 اكازاربشو له ةقفملا مزح زلا 0 :فدانم
 0 انكر انكر تم هئأنل دخأن أقلاين امثاو بوحولا 0

 نواب ناالا را ارب ةمس رقت نع ار تلك 3 الا
 درك زذ 0 ذاضواذا ضاقلا نال 9

 را فوزا درجت امر شيؤلا ددحت ادهني 9

 عىصما» ربل قتلا وون عريش ممامرعب ارب ارارابرع الا

 20 ا م ١ ل نإ ارونرو رسرهل فلا لعاز[ 54
 رعلازخلاولءأيتعشم ل زم رشلا حوزة اعل لكركيا 020

 يا ؟ام بح هيب بيزا زا

 |: ءرم مساامروت رقت يلعب ءاولو ىلوملا رغد [ نايك ظ
 0 دور هظ ممر ىنيدأسا الم لفي ناالا فاي لا. از 1
 احنا ةبحرو نوزاملا ىنعلا تق ةراخلا نيرا هتيفرب نلعتس لول انخ |١

 . جملا ان نا اني, قاع |م أيهم تانكز قايسو ىلبزلا هركذ نيإسلل 3



 ل الا سينما تاهولو مدفي نايبسلا نأكاههنع :بقرلا الم قْمنلاف
 كب راءارل مدلل نفل, تانادنايل عا اغسل دن
 تالا ورنا ءالومذأ جدزتاذا َرْهْمَلاَ ملا 0 مالا

 هتان نونرلارباس 00 ام نب د ا نسرال وتو اذ
 دان ءباوطالو ايلا قوازناذ معا ةرمايرش هأبسب لب فزحارعب ةرم أيمن
 ميلا رجلان ان راح عنيد نكي ناجريلك قرر فشلا سر نأ ةرغلاف 1

 ىلبزلا نكت تودرلاب ارياس لازكاار ظ
 ل |انامولو منوها ع دس لج

 انأيك دة تيان هاد نك 0
 نعت ملاك ن , تاتبل رول اراب ت ْ
 ٍّك نبا 1 اا 0 تب اقاه اكس ع ذرللع بيجؤجل
 فأونسزالاناعرط+ هل مرحإ ف
 |نوكت اكن تضيااذاالا

 5 9 دانملو 20 20
 احا نينرلاك نور ىوأن 0

 ا ناس تونرد نيحلاص مسي : نيباكسم ١
 كرما اي اريج ن أنا ضال ناد ىرعنلا 'معسصمو

 555 78 ناو خاقلا ري تلاق أك 7 اناكايءاربحلاسو ثاقلا
 قو نيم فجاه نادرا فيان م «مساقمال كاليضاقلا

 تت 0يزرلا م6 جرود نأ اناا زر ةرلاو لجل نأك اذا
 ف طرصف :(وه رحل ملزنالا 0 0 ران 1

 اوم امها سان سراب هناك نامخ
 ممل اظن نا ام راحل د تيسالا لب ناو نحا 0
 أيرعسو ةعمأهل هك نا دايت مالا قرح بوح را
 امرء رحأ ترلظد حار تيس نائبا سف ن انارما هلذ 0

 0 12 فرو تب احا
 امسك طي امك ايناوراملا كا ريصر راما م انهو 000

 تلاد ٌرمالجرلل كرما انضم للطن نا ال نأك

 لخاتم الراجل 0
 :لااعامارر ماظن لولا ىلا عاما أ عبدج نيهحرلا لن لكشم ماو عأنمؤإر

 نانا الا« ايويتا نا نال :

 'ء 8-0 يل لوحدرعنصمو
 3 اسالك و لل كروب م

 : عا ن.زلاولل ل ازاعنمالزهو



 : حيالوبب ثيدلا 5 التو :

 0 يعاب م 0 /

 يا

 يالقرم ه) تيبلا نالكر ا مار 5 أياد نسر

 0 قم ابعم موكالئاسلارلضنلا مورعنالو ثبللا جلب لوخيلا م

 | انيلع وحد م ناعنعالز ل سلال هزل القول ءمجزلا
 اخاولع لوجرل ياا ةارمألا لؤحرلاو جورولا ديقوهو زعحلكذ
 ف جوس اوه اذهورنس لك ولأول

 تاقالا دعا اذا مفو ميحرلا

 انه زعوي نئوئالا ةرا 4 وأ 0 ةلاكل وح مراحل ةرانرملا جخت

 أنرلا تسيولىفأ نع مسي فءمراشأ نر ابن نعو : جك يا سوبالا قءأبز

 تزائالا واييبلا (نأثالا تؤررقد اوبأكاؤا نسودالأو مرام !نزر ف عرعل

 دعا بطن نا لجيل نشل ل فاتن كو لم نيرو لهر 2

 هُْساَرعْلا ّباحالا كزنو دإرا اًرا عوزلا نلرلا ل

 '.لزنلل + ع ورظزع :تافلاو ةؤلصل

 بجايزرلا ٍراولمطك بياعوهو سرعلل ا هضرتو
 م املا اره وو ءدومرنعزا طّصف "ولام ف 3

 0 فرعضائلا اذاو مامتلاو ا - رامضموا ثودرم 5

 م ف 200 7 ١ىأ اهلل خائلاو نينه 0

 1 لانا تضرب عنا يمك دائنا, :

 : + سناب تباو تايصواناهرإ 0
 ! ترمز ارم م ' سا امنا[ كانك ١

 0 عدل ل 0 ديا ا

 ا اسما تورد جاو مت نال مطر اندوا امدلالا

 لزج بحال متقعن نار اهلل ركذ سرعة قفن ض ودا و

شل هراء سا ع الو اضقلا
 ىلا[ نيو و

 وجا ركدو اوأ زويل ابا تقلل ,اا ضيع أمنع

 لانضل أما أو نا دل طاطا يأ [دومرزع قادإؤف وبباهلا

 اسره _صاقلا ل دا لأب فرصا أضمواتوبرموا هدوم

 تينا كاش اخي رمل حلو نأ كم انا لاو لالا

 ا اذاام تالق لاومدلآ قببأ 0 9 لاو يجيز

و نبال * اماما 0-20 ناغأنل ل
 اىضاتلا[ ملم

 لانحال وا نكات نخاي يااضيا ايلف فشملا م يقم 0



 . طعب سرسانلام 0 معلا ؤوتس
 نا انكفلوا امان .ه وكل طعبالو داتا واب
 5 0 1 1 7 تودرالوابراملل وأ داس - اليا لل ته
 )0 نال |ةديلا ناي/لع: نارسالاب مؤ 'ونالو ةِْسْلا نه تمادا اذا
 لنواضبا بياغلاطعاضف ينال هانا. ةنيلا مهب متي لانأر تفاجلا

 ٠ ىمتد لويعزمر نأ عب لإ ميد ارقد تلال مقفي سيل 00
 و جال بل ىلع هرم لوثومهو يدابوستتم تنهرب
 'لاوأ ترَحْرافحَأ 0 أحاذا ا
 اعلاه عل 30
 1 ا لم ملا 200 0 َن 3 ارامل م الوم رلار اكل رولا وراثكلا 4 34 0 زحررلا الأبب رانيا دة فيمتيا

 0 00 لاب هتعمل لحرب هلأ 0 0
 3 ننس قفل 1 موسم لو لاك فلا

 03 ل 6 ترتاباسعولنك : تالطالاب»ا 1 ير تاللطملل شن ول د
 تانزاو رتهإ ول ار عيحدم نكس و 34 50 تاتا

 ل نيل العا 0
 ا 01 لع 0 أت و اهل لاذ وج جرلا أم انلاو تعلا

 الدون وكترفأ ا ناحل ةدالمعم» فرو هقنايع حو عل ذا مد 40
 ةريعمل نفغملا بال يأ تالطللرّرعن ىلا

 20 لاش ةراب 0 ما
 نال رت 0 ْنْل 3 0و
 32 35 00 0 بر تولارع 0

 م 00 3 3 علا 0 ننال

0 



 2 تيب اره طوقسالك ا ااثحو طمس 31

 لة درلأك جمعت 3و هفمنلا 3 بالو يارتعت نول لإ لع نطعندورلوت
 لم ةلعلاو هلوفو 0 اذ قحرفد ايسفن كفيلا لال جورلانءا

 ن اوأرمتنمن طغت تزتران نأ ثالاسلا زم ةيتعملا عب اذللو طشلاو مربخت
مهلا نال أيتقعن طقيسال اهستفل معورلا نبا تنكم

 تاقلاطلاب تت 

 "0 ل 0 ثالثا
 0ك نوب 0 انهلخ بغا 2-0

 بحول ريفا مطل كل 0

 :ب| ةرجلو س "فعل ي 0 لع 3 :

 5 لاح كراشبب نأ اربع مدتحوزو 2 لع بع لزا
 لأم بالإ ن مادا فعلا 101 رند اولاد ةحورلاوزذهلا ففن 8 ا

 لاب يد دس وسمر. 0
 يقم نال اعل 0 ا نع دعبال لما 0 ١ أ

 [لدداعدا/رأ أغو هتارما ا
 0 نو رت لراس 20101 ا

 ارسوم ماو بحب مطلل ن اولد [افلرمأ 0 ظ

 0 بضل نسل ورد ةياورلا 00
 ذادلا نشلو 1

 م ” اخ بلاإع 1 107 0 ذنالرلولا 200 ا

ن جدلا ديرك نات مرا ىيلع نال اضيعل أب أن امك !
 ءاضنو ناي

 هاله مرا ايباع سبع لاو زع ١ اتساللرشلا لنا يلعم دولا نال ظ

 انجي 0 0 مانا _

 أن

 . 2 ا "اس ا ١

 رم وبأرج +عش عا صراعا مالا ت ازا عي ظ

3 

 اهل نال كذ تراطاذا ما الارنع ا

 0 رعت رجاتشال 1 افلادو 1
 فوقلاوهو منلاو هز اوح فرت تأت : أ

 جرا الع ملحم وأ رحاكن فو 1 3 مرال مالأرج 55

 نع رالوا ن دري تارل ولأ و ىلأعت تان 31

 قتننأبا دا توتا اماو نيوجيال لع قمع سال صؤتلار أد
 علا



 ثال لاو اجلا ملاف لازم لش عملا نالزاولل نيتاوراهضا رك
 بارلل وك ل شاكر ادار لوا دين الدال هل عرب نأ عورلل زوال يكسلاو نافارا دوام اهتحا مةراعلا

 0 ل ظنا ةيبجانم 1 1 : 1 0 ١ صجاتش ل ملورعرعنو

 يابا اس يا اجاتش نا موك ي
 6 كلت مل 52 ارا نلا هع مورلر
 منعا انكو معرض للا هن 1 نااهرجاتسال 1 لالغرجالاا 0 0 بل ا 3 0 5 0
 ع الا دعب ءاراستحلا
 بجيب دلع مم اهف أمنا م

 م تهز 1م اوس ىلع بجول ادد رمنسالاك /
 اريغص سقفل ام اق ناسال مقعت نأ الاذأ نيران هد الغ يع ع[ذ كيال نحو با اعربلا مرا تبالد رتل نارعلا
 راتخمنإ مالا شلاق اءار بيق دانأك اوال ايغواق ةبارىلل ن6 ايكو ناك
 20 بالا لعن ت لأ ١ بكازرا :فيمجللا نع ةيارروهو ا
 نوب هرباس نور عرل ر”مققفد ىف بالاس بكو طيحلا فر دعوا ا سيبكاراولارازكالو نقف نح -مل يلعرخوجتومر 1 ونجل بالا نااز هلع قولاد م : اكمرحو بنالا و ةسجن ثيحر وصلا الك

 ىلع كلل انواناامريلع نفق بالا بدعم ادلع تانغ نبأ اول تفتت مك ناخضاة كراش قورلولا تدلنا قافنالا نع عان 0
 ناولللامالا 0 ةإّدص 2 نورد لع ناشلثلاو 0

 . بلاط كوبل طعتنغهن توسلا ىؤد م موكب بلل لعررمنفرلإ
0 

 55-5 ةيفعلا فزبأتنر 0 'لاتنبإا سوم 2

9 0 0 
 0 0 0 ١

 0 الام مابا اع نأ ا
 راب يرضخ رعر تسوي كراع ننعازهو عرشم ةاساولل بوجول
 100 نا 00 دينا

 7-1 ان



 ةحيفن ملع ع ايا رم ناك د بنزل 2 ل
 داراحالاو تاوبالا ايوه ام 4 رمل اىدذ اونا اذان وضا|

 معينجوا نع باور ىو ثنبلاو نمالا لع 00 مورل لعمر تاغ قت تاردللو
 2 صالوالاو 7 مدلل مجرما عاشلا لاق بو 0 0
 0 يرو بولا ةفنلاموينلاذهذانحدلو اسل عزنا ثوهر 'يللا« مكلملاقحرابنعأب (رفننلا ن انسان ارامل راق داللا رلاوه لا
 فت نبا باو تن هل تولي نس كنار فالذخا مم بُجاناو ثيرالل
 بالا ناكولو ناولملل لاق تببلادل و لعمق تسرلوو#اهل ضر تتبلازع
 امرأق بالا نأك ازاو بال لع ممقعل بال سلا لعامداق نسالا نأك 34 لاو مسكرابتعاب مغرال تففن رعت بالارمجال ل بسكل لعمر
 رماد لا نمثل كلا ورللا ىفازيالا زعم نال نا 0 بك
 3 تمار بالاربجالو رينا زحزر فظن طايل نب الارجيورمتع
 ممم اهرحا ١ تارلو ل نأمذا اركو نفل ىكءاوسامهد تءرل ور تاراو حر
 ,لذأك ناو راول لم ىهرل ورا هل نأكل د منان ثرالا ا الار
 1 سال :وعوه نيالا لا قدا فلنخلا': زار اى اري ررثىلعا ىلع ىزد نبا تاو ربح
 0 املمن ارك مالا ىلع ةنيبلاد بالا لوغلادريقش ةانامالا لاقو قف
 ما | كراإ,رش ا عرس ريحر ىذ ل3 لياد 8

 رسفععملا :ئلاملا د كرك هرجصفأ رف نااؤ
 0 قيفح مرار ركذ نيزيد اللاب 0
 0 هذ رالأ "”ئيفح ١ ثرالل هبلهال ' ظحالتاماو 7
 7 ل تر لأن 3 0 0

 رض صوأ 2 >)او دن اذاث
 1 ب07 0 نا رس

 ظرتمو محلا عيظد ىلا ىدرد
 0 2/02 امارس نه أ أت 0 تا
 0 قرص هإ شم بادر 7 0 رارو 520- مالسلاو
 يالا فيقحال ف ثردلا 3 اهرالا ىؤد قم قرزعل ئيب ظحرأت ا 82

 0 ارهوع ورق م فعمل طفستل 0 ,لعتال ار
 فك الا لان هذ 0 ركب نمي 5

 1 ودوب كسلا لاو 0
 ولا وا يل و 0 ل 00 ازآو
 دلو طضارمغل عي دانأناوأ الاكثر ”راغلا زالوا :غضب !غلجرلا جيو ٌمصاخ



 تصحي روم هج 0 و يب م

 يأ ماسزلا هم ا اوردشبل وكل قو مصاخ الف نيفلاءارا اون اك

 لإ ل 5 أم
 اكر كلزكث انالار امك !قورصاحرن | طرشي راهصلا فر تالا لاح لاو

 نحال ةراكو قب دلر اواو كل |زلا قةقذغا اوبال اطمرتشنر وكر راسكلأ
 ففنلاو ايبا بالكاد > ا ة ىلولا نايا را ارولا

 بالا لع وره نارسؤم تاوبا لو اذ ارسغغنم أك: دارلواورحا هدالواإع

 ادركت يو تاما مالارحأب ا نهز عار سعم بالا نأكث اق مالا ثور

 ىل ةفعمل ٠ نا رسوم باو با نعم ارسم جر ناقل نا

 .كاثلا اهيا ريمرمرك_طعاخ أنا ا ا تناكولو بالا نوون الا إع

 مر 5 0 مل ا كالا اا أ

 .ككاسارس ةقفتلا دوال و او ماو بال نا نإ ناىولوأث نا ةنعنلاذ علا مدحأو

 ”قفنأ :[ةكرماد جال 4 ناكواوأس ادرسا رقطنل اذ ؤرجورحةل نأك ولدشارلار امرذ

 مهلا نانللاذ لاخو هقول مل كتيره لاخدع لاو نارام رافنمل 1

 لان عورف 0 ثءاومالاو بالا ليهم رلاخوا لاخ) أ ناب نكران انامل لملاو
 0 0 الد للام ا ناربملاو

 ناوع زم يلمع دو «لضرأم دخالد لعضو انياوك

 1 ىّشا يقنممل امال اضرلا ؛ ام
 0 بلطظن نص سولالا بحوب دال نيرلا فالح 0

 ١ 2 اعت ورففممااو اعجا ٍرفلاول اوصاللو ا
 ١ مرسل 0 ىرأ فو عرزمل اهلالا

 ١ ناللمال ىرإ سبا صر 1 3
 - ناك

 ارش ءارحالاو:رودالابأ لوصالاو 7 0-0 مك ا

 لفعل اب وهو س انتحال ارت :قؤملا ناله رح رلا اما رلولارا ودار ةهورعلاد

 مساهل عمى ةرملا نحو ئيزالرابتعلب مهتقطن ندعوا دلوسال مولا ثوو

 ولا قنينرلا نعردا مهن اما داعجدنوفل نييعارالا ذل اوكار( منيان
 ملا مال معرفو مثحرارلال 0 0 اكيد راع

 0 0 وأ قت تلاكوغاوا نم رمت ناكاذاز خو ان الذ لمعلا كذ

 اناضورلا !اوشل قمل 5 الا نغلاىرل منتو وق تقفنك لالا تس
 ا ضورعلا 'فأغئالل وأبو لوقو ةيلغلا ثةوجوبوهو سأبنحإلا إد

 00 بوس ضعوريذ ىسلكد ءاّسلاىه م اهلا كارلا د
 4 رالو اماه حرءال لا ةعنمالا نص فورحلا 1 ان
 ارئه ناك" ذأ تقممدزجال عيسي ناباالا نوعرما داود ارافعاوان را

 نمو رع



 مصورع ع ميال ن ارمأ يلا ن 0 اقل يمل ميدأ صورع
 5 لري يسرا فالواشوو وهوأصيا
 ةلفْعملا صو ا 1 اىزلاال 2 بالا دوصقم _اصخو هناقد وم 0 مالرانفعلا ميال ائاد اديس بنعم ناو
 َ 0 ضال نبالغ تكا ء ول
 1 3 لأملا عيب 2 5
 بالأب صم ملا 1م قع يال سلا
 ديضع 0 جاجا عيرللا دي كايدلدا 3 ل ل ا
 بس اطار 0 د انك د اهيا ضورع نيبال عيذاوج
 باع ائفناأفا ذل ابالا 1 “
 لرش اعلا تارا لع دولا توتال ال فصال فس افقح نارا ميالع كرمي ا 1
 نامل ءأذ للبن تانلا هس ااذلام تالا دارضإ ١ لام ف فمثمال
 ًاأق نوا نقفدااؤأ لادا ب رررمأك هرما نأو "تالا الو مول

 «+تنن رون قحال نا 3 ىلا دموع لكنا ل ناك "حن أيرال أضف وضد
 الط ليال وم ىلاهأك اذأ مارد دا بلا ىو ءالص الصالأ الا رب | مال لش
 ع 2010 تاموا هلام مولع قيفر قفناد أه ١ ران مساان ثار ا

 0 ا يلا تام ةديعب دإلب ىعايس عم ن ناك اذا
 نلب مهفاقوأ اننا 5 مام نعو ل باوولاو ع 0

 . ئشلا ةياقتلا ع ش ىازإ رفض 0 نزلا ا زاصملع شاوأ جب جذل لما لما خلجب
 سب نادل دف دوب ثبح هيرلاودنعو

 نا لع ام مانا ةييدد وأ ارنعتمالا ل دوااذازج واذا عب
 اضّملا توري بالا لغ

 0: *”ةوم المعسل مخ حيدر نأو 5
 م 6-0 1 7 رى نوالاب يفسر 3
 جال كنود بيرل أونا ٌرحو درع اتا زمن اذاني

 'الوه منال بفن اوزحأ 0
 ماا. بح( واى زورب 0 . اهبل لا 2 0
 .انيماذرض كلا ناب ةوزيملا اتا ل ضرك نم يا ىا ياَمنعَأ اذاالأ
 رض ف بي خلل نزاه داذا تالا ذ الو مول طق اساس
 ماجيإل ور ةوسلوأ لاك نقعد تعالو اكس الر هسا نورام قمن نا



 ا

 أمم ءاضادار جيلا تال ةدوجومولو زجاحلا تضّود ايالسو م كوعلا أك

 اير اهنابنحإل ثدي مال لافتة جامل أبتما رمل حا ةرعزم 00
 0 تاحورلل_ صوت را كانو عد ةرملْرضورمملا 0 000
 تاجؤرلا ثمرتسيلا لس | هدحا تام م فها ل يلو نرد امنيعل ل

 1 محلا فاك براد لا نود
 + . بلاداللا ذا وول! طعاعرش بجو تاتا كوايلل كانك.

 + - اَفَمَخاَدا 0 او افنان بسكب ى ايت

 : الك م ىِب انضموا ] أ

 لا رنا كال اسست ا 2 |

 00 ناناو لكم يبلوريسل اطاظن اما

 5 ل
 اهنا عا الع كمن ىشيخرإوا ماورد تار ا 0 0 !اربعل رلع

 2 ثحن اناربدرباس ىالكو اممقفن لا تالشمإل ١

 تايبال لولو نانكسالا 0 اعمل

 و ىرلاورامعل وع جنا او مالو مأ فسر ا 0 0 ا
 0 وق ول 27 ات

 اقلا ماعم ا م 10 تقشعر تحب نيب

 0 د لا ل دع وجم اةيارااكرعمل

 0 ا 0 5 5 !

 هريغل لامع لحرب قروصربع نانو و هاني هلع داقوا بكا
 ىدوعمنففنب ضقدو معروا أم مدأب نلوم كنأف فرع ئىبدوٍل ريع انه

 يو د اثتلغس د أ 0
 7 - قانا أنام ام نم
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 او بسشل ىةوف مأذ نرثل قينع قيرصلاليقوراصعالا 53 ا مم لا انزلاوتعر ابحر ارخ ا 2ىل تاتعلاوؤونعلا
 0 0 اس > موف
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 ربلاشردو مسن نعراعالا فملوند :ىلغوزا دان مل ل عمشم تابالولاو
 ا "يزوج تفل لاعتسالا ف تاتعالا وعبر |
 0 لدباعإ انو ةالسل لع لاقل بددس نما زتلاو
 0 زم بمسعا لسعة سا اءسالا ح مكاضخ نأك

 1 0 أنلا 06 نينو !قتعالح_امادوادوبادازو
 ايما 0 2 3 انه 5

 نعل 0 0 نميز الع
 د بسلا ىوعرأ نمو انكر بير صن أك اوس ةملروهظف
 3 نأ هي لوعبل اه ًارزصو يبلع تع لمول تح ناسا ابعدي كيرا ىلا
 مهسجفأ منعنع وسل اد بارا دل لد سا ربع ورتشإو هول
 سو و رااتسال هنو ماعلا اد ىلإ رم هالوم مهن ابنع يب لاؤر
 ناصلو دج نلعلاو سر معاوب اوال نجران و راد .وافلاب رجتعملا وك
 أباك ميلا تورانم مومو كلو صفت قابسر ه فدو | لرسأسزكو ترملا رعاه

 تبتاهلا ”مرجوب درابخ 0 مأف ةرابع ىوف راعرش مفَصحف ىزاالو
 نب فت عاول ما 0 0 جدلا يصعم رولا
 2 ول أاحت نب رولانات د ةحابالا و برملات بوحولا ا رارسلا ممم انجوأ النام برطظرادملا
 كرت فلا ود / افلا ناد الد يا يحل

 ها م ل

 ا كال لكل رش ال اف كال لحنا وشنان رح
 تو 1 ميصلا نأ 0 9 ب

 . عمو هي جلا طم 0 3
 1 00 اوأ قنتعم تنام م مدربعل
 0 ررخوايالوماذ لثك

 ' 5 2 9 ا راذ ال اقوا ةررحتفتعا
 لاب يشتمل لاصل بلحلا نعارم 1

 عا ِمولَخْنَع ةرابع 0
 اقم هر عملا عي قرلأ نا راطصاو مل مْ
 فحتناوايثلاو تافرتملا ضع نعازحاع يدالا م نولب حف هنصاعزننو



 اناا تثنفعصلا ك إذ ببسإ هتتمإو هواش الو معينالو حاكت صال

 كلذ 1 ريرل ابرك الصو دايو ا

 2 ملك ؤمال مال كولمحلا صرجب لذ ىلا رمال قاتعالا صيالف فعضلا
 الويل لأ نيملا رجلا :الولل وبعلا لامنااولاقانل وكلما فالاعن
 0 داو: مك
 3 سلا 0 ناد نّونعأ أتعلل لأت را رصاناد تقنع املال أك

 : ل تماراكما نأكذ ةقاتعإلا مشان ةلاجلا نسا نال لولا
 ا ضصلا 000-9 ةيارمل (ورس نأع 32
 ١ ملاح 0
 ظعللا غ نال مين البوب لأ 0 دو لإ اد

 رك ار وطال نعل م ا احا
 00 رع وا ا اننلاو| فضولاو 0

 0 م

 7 3 ا 7 ا 0 5

 م ماطوهو ب و نإل صال وعمالو

 2 ومما ٠ وبل 5001و ل كو
 د 956 59 لاما تاما الارحأا تعايش "الرد د 1

 8 يانا اه تعم !ةاينو دارت هاداتواة ختاما
 0 | طرح ,ماوارأس 7

 را اوما ضاقلاو ألان الح ملك مالك | مالا 4

 ناو نار ىسلا خ تا الأ يتتو ثلحن ءاتورا لانو

 ةنافالأم احمل ند ءاسل يدا يدي ١
 ولنا ةاملال دراما دم ماني تأ

 ا نم نعاعن ساهر باطل غزعو ىزعزباحو هت
 ا اقاذا ينال تعي ازكو بلعزب احوهف 4

 نحردلا ميج نعم. عباس لقنحوا لاتبفروأ ل وارجالسار م
 9 لادا تلا تلا تي تايب قال ل ءا ق0

 لكس 1 ل ا ةرزكللا فانا دل ةاهنع
 56 م مون ديمو شالا تسيل انملا

 نمو ملأ اعدم قيلتج لوزن لاك ول و قتعب

 0 داعرسللاقولو ورلاإع 3و
 و وهد لاقدر ارحا يري علك لف لجرايقوا ت ضلال

 عص تا لق هل لاقولو تونا مرا ينعي عملا ل
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 نحل لاذ  قالطلاف باومل انكورسأب لا نع قا كلوهو لاق

 0 كمل 6 ع تنا
 00 مرسل ,اون شف مرملا.نألا امأو كالا هنت عدإرابقيتعتنا
 2 نابحوم نال اون | وس ناد نتعب نأف كن كتم توئوا كسفن
 المنال رمد لايخلا مجوا | ذاو ءاومجْلع فقوتن ضال جوا اذاق كإملا
 اركي سفن نيج لاق نااما هدرن ىت 0 اولا 0 الا

 لفل كلشي ٠ كلا نأ د يرعب مان «ىروت اوثاد ل ا

 0 ا 0 0 2
 لاسال اَر[ىلكلمال ع4 شد

 * لس متحرح 00 0 3

 ١ انك ان فرم تازل 6 0
 كلانا ادازتعانا جالا ١ ملا نإ وعبر ضي لومي ناعشم يو اذالوف

 هنالك لوم مكاو لعب هر ؟كونر كيعف كرماللا قولو ناري
 ةيسلأالااو ارم | نياعت 28 ىلا ْةكو كعب فال كيلع لكزمال دإما

 لناس تيل 0 ءل با كم نع تزحف شان

 1 ع بو < لوف ةلرمع مال كتل طارق رمال أوت 1 مم م 0
 فقر. لوف )طعس م اعاد فايس وعلا 00 كتقلط اوت نالك
 ف ذرلا نا ىلا ا او ؟اس رعت جرو د دي سا ىوركذ 0
 تقر رس جدولا نال هب لا رص للا | الج كلل عزام

 2 عش ل انوا نانرزملا تال ا 7 انحوهو زكا امنا ناسنالا 2
 لاخوي املواد دريل قرن نعول انجاح 5 ةمنل قلطم بوكب سو نانالا

 حو كللاد م ءاسال اراد ىلا يارحالا حلالا كلل نود را نضؤت نيوسالا
 كوز : ار قرلا نود ذاالا كلم لوزن ايوقرلا فالك مرا ريغدل

 كيلو !' توح عيا اذ يوما نضؤرا ززيوربعلا قح ال ااصراللا
 سارمعلا سلو هدرلا قرلا الو كول فوقرم] كو كإإإ بيس
 شاظوخ زامل نعام ى 0 ّدحاحال مأب لول ندوه كارل أبين

 ركل اش لري عسل دا |
 4 ميلا !نكواننعنولاى اا نمرعملا 8[
 !فرصلال ذم ثنوك نأب لئان وذشعانلرت قول ا زعصال الارمعلا دارا
 داو ادي نميبالالاننرارحالاكل سا ىاباتلا زك اياد نوكب



 دلي نام نام وإن 107 ديوبرلامركلا الاب دار اوررلعق تعب ركعلابوا املاحروسا

 01 ةرمالدنل كود ذهن تشن ناك بسلا لووك هدو | ذل وشم
 هراوبؤ هس ف : وبالكرلاسنلا لويحي دارملاو

 تاياوسوساو طقسو

 ىهغلا هاوس تاره موي فاك مااسالا ىارل ومروا برللراو ع
 نالاذأ 0 ع دارلا نأ ليدل راسب ناخض أف ىوأتف نم

 0 شلال سسل ا ملوسن 0 لويك

 كنفاورع ةتعرا تاتالاوزككمق ىدملا أزالح قلع

 00 هاف 1 نأتن اكمرخلا
 رعطئللا الهد قاعد هلثلب هإثمرل وبال نأك ازااماو نيعتمر ناو منأو

 ين نع قولزمم ناجل نافل ١ نائما ايزل تال اتنموأ م دل

 6-0-0 انيك نب رتل نب اوكي ذأ غرانعؤلل ناجارتشا مرر اعرض

 قيل «لراذإو اريد للا ما أ باد اماربا

 ا ناحل وقيم م نيد ناك مزايا يقفل عوضوملا يملا

 مطار نآس ايم لو 2 و اوصالا فا |كلنفللا
 ايلا! كني رراص 0 اماظلانل ناكلا لشارع

 ررت اس تال ثلاث ورب «ىتعلا ءوقو اردلُْما !عئفطحلا مدع اهجيولب

 مجوا الاب لع تايآنجلا لاق ثيمح تابان عا نارهلا 6و اور نعزموسلا قنو

 ملوف متبارعلابحاص نعل نضل اهركدؤلا ةاشم نسم ال أكائون اذإ يلا موت تب اماه

 3 هبعا هل وفكوس موا ىزن بقيام اهسو وا ازا اولا كاعد
لاطلا/ىؤ ناو قيال اماهنصو كل ذوي نكسن نك كهنوا كللط كنت

 د3 نإ

 الانغلاق طرت دامها انه لوئ لحج ما يدوس كيلعل ناطلساإ
 ةشاهز لاقواذما هرهاوا ىلا انه امه وصالا لاتواو ءانلنذ ته

 لهولو ىاابال تخت ىلاحوإ ءازه لاقوإ ممخرلا ا 1
 1 انه تما/لاقولو بكا 5 0

 لأ لاب مالاعزب فرفبرب ١ ا راو ناو

 0 200 ةمرطمغت 000

 00 نالاض ازال ىزعت وعلا مارس ايتن ب كمل
 قالا اغلا جوت مرح كايا مسو طرب اننا سر

00 
 ١ عما ترض 0 1 نق قا

 ناال

 3 5 00 2 اةبانك .

٠. 
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 ىلا اي ىلعضمط إنا طلسلاو طوق هنصأتاعا امها مو كون ن الغ نع لرش ال
 يب دهن مجتاثلادلخ وسل سا يمل ول 0 ثا نموا ليذع.لناطلساإ وليد زاب ممل لوقيانا عدتها هلصاحو ةاالا بانك لولا وعم درج الاوت ناطع نام ءالعتسوا موقد 2
 1 :هسايكملعلل «طافزأخما 50 نو تسول امد اثنا لب نصو هادا كو ىدانللراسخسال ارنلا نالئجاايو ئدااسن قدي
 كناطلسال ل اكاوزجا نا :قينحي ا نعيورمو مش ابو يداي
 هتلطم نإ ليلعلل اسال نا !١ مجرد جتعلاب ديلا كاورلمخا ة0ابتاملل ؛ هد هك دوبل نعةرابعناطلس نإ كيلع
 اذ سلمتي نعل ظلم مقي نالطلا نا نولطلا ىفرمامل كرما تالطلا كم 0 نرلا دانا 0 0 نيل نونعلا تركي
 ُ تان نحرمن نك نإ ةولا ةرابعجرهافلاوم معيد قلزربجف ار دس لعالب يقتل لم "لارا مرلتس نقرلا كلمتلا) ا

 ا م امل نالوا اس اوما شياننجبا 6 1 لح ذا رط 8 تاام زد حلم تاو 3 اعلا 3 ل ا

 نور انكلوم ام. ىو ةنسليشور دبش مدس اشو قع نيس ثالث_2نمرتعلاك ني ررفره كرا ىربعلاق ذيل نعاغدو ئسول ىلار مح قيودو ل قير فينح منعنا تب وصل نادل ف هرمباعدقورعت | علا ١ صالا تاام بككزكال و ىؤب اذا قتجب نا طوسب 0 نانا
 د قى علال ءانرج منار وع عنالجلا ل هزتؤعتاوامو نوم ١

 بهو دراجتيتس نلوم ةالصلاو مومحلا نود | ىةرباح ايلا
 8 هي نيرب فرعا لاؤرادأل نيو" نا را

 مى

 007 ياساربى واف انه كربع تفنعا للبث انلو قنجد مرغنوا
 ا لولص لكل قولو ةلاللا, تبثب بسلاو ظفللاستتجزوتحلا نال ثسنلا
 فو ازاالاىنحال دادشتد رجلا اهربع ل وحدارد قوارروم ا اره
 هريبعقتع دارهن اها موهو رلحا دارؤبهاريبعل اةرئروومنعو دمع
 ديعلكل قولو هريبع رو ىوهن ارلا لا نهزذرب نب ربعإكل اف انهرعو
 قنا ,راحا مدارل و لكل افولو قافنالاب , قءعاودم بعو جر ارااة رهف

 ّ 0 تان لا هربم

 3 مكح أ عزن نحب انكق تع مر يد حم كلم و “

 3 م قنعلا تمرش يل ارا نو 3 ناوا دل جيلان ْ

 1 مر نى ةراشا ضو مح ناب تيد موق



لع اون قو لع نتعنم محجر اذ
 مع جر 17010 سا اه ةالسلا 

 "كوه عع

عد جر اد ١ مالال ات ةالصلا يلع لو
 رما _بطاقرل لا الاف حراورا و م

لعجن مغ ,نازوكو اجرنا نول س
 ضخما ةعلان ا

 نحو هرعواادالو 0 1 0 لوأنتت مسوين 0 5

 ال مم ب دالو ببرهو ءاضرلا م بب

 ا 5 1 0 ١
 ت1

 ىلا حرلا ىدلإه ذا: 0 اقالطا فو كلم 7

 اا ايونالا دعب 1

ل نالع يهاظلا سنو تشل كن بسوأ قتعن مرتد 4 يلم
 مدازملا كلل

بامءجإلاد وللا فادضلا كس
دلرقب قلعتم ماجر | أ ارقراني

 يك انا مح 

 كل الجال فنغاوا هلاصل اخي ساجوإ قتعااز [ريعل تعب

6 0
 

 مف ستيطت كلا لانكا م 00
1 

 رانالخالو طرشنلا دج ,نا ا
' 

 ل ب ارلألا تالف ركل اماو تان نإ نكنلامامقإ 0 انتع داب

 ا رو أد تالخيفو لراداننز لري 0

 متن ىف لاصل ىسو قئغاؤوخ فة ءاذ نلتأا دوقتعاةرسلر و

 تنام تكلم نا لاق نابل قيحلانامااذا ردع ارو نك رار
سا م ناغلا ثالخ مدر اريع ثككم ناوأ | سسرتشا نا ارو قنعرككمي

 تاقتو

211110
 

 طرتلارحوو طلال اقتنع نانضااؤا٠ ناح مط |قئوأنف

 ا ::اهرازلاتلغو
 ا 3

 سيلا طمترزم ا لاؤر نا ناوعدو ىحأ جون نالملا اءلودأشلا 'س خيو 1

 ييتجرذ مارش عع سل ل

 00 واو بدلا تعقو ل

 سئ انما وأنا لع 7 اوأ ن 0 نم

 رو 3
 ىأساحلا سرقت | مت الملا

 20 ا اجلا 00
 ِي

0 نجلا حالات 9 نالخ هما
0 

ىول ثور حوريأعو هرخازال نا ع
 ومع رب 

 0 ع ف علعشب طرغلاو سانت

0 



 املاونمإعينف ةبارفل ع جرش نع ءانهذاكوشلا اطافإ لع فّتوسالو

 انام ايدل د ةيارشأك م ل اده فتكا نغسل نل انو لويتف نمل نال

 0 سل املج مل فذالو نط لف زتلم طل سال رياعلا

 رام حل ا

 1 ا ف ضيفتسم مالا لادا ولد نذل كرحاكو
 6[ © ىوياماذا فزع ل

 0 ةالاصلا سو 7-0 مالئمعالسانملا 1 .داذاق للربع دازعي 7
 ١ ةتاهسس انين

 . قونعلا ى نك عبأت :مالل فترلاذ نكقالا قالو 3

 : ر نوي لاخر ليس م 0 0 اك

 عع ا ياللي دوس ثلاعشإلل 3م 4 :لالزمب
 ن وك هام نالو كلو لع:مولا لهن اةدضلط اه دتعلا

 اوضة دوال راب 1 الواى زسأج جتدابباع

حاك انمعا حرضحك لاصغالإلبقرلولا نالوأهثرسو مث 0
 0 نحاكحرا ي

 ارلوا ملاعب ت تاو هاعو لاو قنعلا فل> رسالات لفتس دابارغي

 يش لول تايالمالا واج نسراوداز اخاشاءاهبلاوم مالا تك
 « اهب نوكيا مما تناكاذا ب تكمالا : 0 تاكا

 تنأك ناو هل اكلم نوأب سر, هى دول ولارلولاذ ولا تار فا
 لاح دوحولارلولا مقوقرم تأك ناو مالا ل 7 لا
 وما فأيحش 0 ا 0 ارم وأب

 توع تعب مما محق رار ايانم تراودزجر ع د ماظوملا هدر اذاق ىلواا

 تب لرعرش وهل 2 مالا بات فلحو ترإ وُو مالت 0 الوم

 اريل ةأم نال تناملا ا مانح كارا طرسل ديل لاما 2

مدت الفدل لول, تيرا امورح
 ءامنأو 06 رأت أحن هرلر 3 اعلا ج

 2 حم رهن أمل ايس 0 مرتع :ضر اعل ني كتت غل لول

 ا ةلوقدريرفلا ا را

 50 ا 3 وننزل ووك
 ردا مي راوف ةرحأب ءاوع ةارما كنوا هزل :ارهظ غارلو 0

 0 رن او ا 0 1 ةلولنم
 را لا نب ع | مااهبأب مولع وم رما موز ا

 ثحْءو للا ىاهرلو تحد ضر مهر ورغلااو
 متداول انهتنأ/ ل لوب ةراثسالا 0 لايق ترا لصالا 5



 77 انامل دالخدللا 2 ظ

 ٠ فاتعالا اذ رجن مم ىسب "يي د
 ٠ ُ 0 رس ثيحو شاممأك ٍ

 | تيعمؤ واصير 0 نوكيزع
 ؤ لادا ى ريمشرتصتر هالومل هليث ةيفد يمس رسل رفعي زتع 0
 نيهالو مجبل وج رجال تاهل اكره ورب رلا نإ 0 0
 يللا رلى درا عسلانعإ 0 ا ا

 لمغملا روصت مرور اونو ف

 اضورا مج يصاشلا دنع ل و كسل مل ازعب
 تار اال كل ةرزختسا لودكن اكل 0 سنا للا أقنع نأكل ذاو
 رار طر ل ةواّشسلاو مئاللا نع ربحا «نولي تخف 3 ىلا ملأ غرام تاواّشلاو تايالوال لهادمحلا اين 2 0 اندايؤتلا
 و قلب ل هركدااعاحأ برا ابقي ةلعولوف فاتعال

 28 ليوواتسالاو اضعلا | نصرا تؤلطل (]مللأفتعر
 كلل اًراوا مارمالا نأ كاملا فرخ يرثلو كاملا لامزىهقأت 0
 قرلا نا بيسرالو أضعالا عصي كادر رياشريللا ماب قرلا نا كلملا ضعد لارا زار رصق تيار أعبن تييئس م [و ن الائر معّش كلامملاال
 2 كلاما 3و نكل ني يوه دابعلا ق حرا تمد وح
 ب 00 هَ نرغ الذ فحل عروصتم ناسا

 اه طسوتم لاحم تداطل 0 0
 لعل ةريره مرض راوتسأوأ قت مدداتمال امو ور
 0 واما يري نكن مها
 نا ندلثمل اشنمو دالاس الا رمد ناضلاب لكم دادا] ( محاص_بيفن نم
 ”ةولخالو هرنعنررما لارر اخ دنع قرلا لادر ت تازل ابوالوأ ف اتعالا بحوم
 رمل تاما رع سو ونوه ىرلانتدلاو قرلا 00
 تاسالاو يزيل وتعلاكف فرا نا حافلا عاش 20000 وت

 5 ا 06 فدو
 : انه ضاقنعم ناك انضر 0



 ااا نأ

 نانو 5 تولي : 5 0 ا 7

 كرو 0 0 ناووككمم أ لاضنا هيضيوتعا أش
 هيلعرمكادنال فاتعالا مولد دوقب 0مل را ضد انو

 قيملان أما جا تدلل: ١ ١ريضئائاو كلا ةمارتس نلتسأو تهد هعبب هيلع مئشمأ ثضعزإكم

 ,تافازااماو نلصالا دال هشبل نعاجراخجيغملا ريتك
 ًاكاذد رمل وستسل اشم هاو ضبا اوتعا أش ن نالث ةنيمضت رانسبلها

 نايقعالا فد رييغنل اهزيوعس ًايفإا وذ عن بوو تتحلل مملح( 1
 لزعا 0 0-0 ل مالزبوجال

 الإ - نايتاذ اياد را بعل

 غ2 انني 0

 5 راسإا قال دخاولو معرب رظتشرا ايمو ل ضاقلا [ذناد

 قيغلا لؤعلا تبوكيف كاوح لا انه ىلع ةدمئتعلاو زمول اهب تول الا
 ث تاعنإو لال عونا ئإةربعلا نان اذ فأتنعالا موب رول فان خلوأو راكم مال

 مدل اناملاه

 : ىبتسا ثيحوانلعم نأكنا 5 نمد يبا !
 م ا ا هل 0 اقف نو ىطنالاو 8

 راو اياب 0 0 533

 3 0 0 نال وابو الأ 0 دال ,تهح

 او هنا شاهد م 3 ارنا ناكذإرعألا / 8 ناضتلا) اراب مايش

 ! ا نهوسو - فداضل نك 4
 هاو

 0 أنا نال ةروصلا3 : لل نع
 0 0 دي 0 0

 ل وار ارسوم”ونعملا انأكن ا لبعلا عسسل

 : 0 ”لرتت شمول نأ لا كلام“ ١ 20 لكن نعضعد قون نال مح ءرلكر يصلا
 ان نا من يضنربع ل جمد انام نميا أعرحأ اي 0 مىارسوم انا انيس الا تو ني ضترنع»
 0 هلع تو ناك ثر اوأ هيل يس



 ارو نا سيال سالمون ناحل ب اغلا موا ساما ك طاوس دج ضيا ولن كمزقلا 000 !:ضحتوتعأ هنحل نا ن نائاكإماذا م ا دوز
 الا نيرتلا بضداوسوم ناي ازابالا ضالاق ور مريس

 اسما نامل اذاو رن مسوس قيبالا ينحل مرمل نانا ناضل ماك ثر الأ كللط ف
 أمهب ار مالكة ررح تزيل لا 0 تيالاكيرتل وشن
 10 2ك او رساد 4

3 

 0 دحر. نم 6
 و ان ءانملاو كيب

 ثلاثلالحدورحاوارهلس نط :يايفريخ ىالك قا ىرصرحاكراحأ 9 هلع 7
 لقنلع نيد مو تأ ناو نايبلا ررهأاب ناكناذانمرارحاكوحا لاذ و وقل ا

 نجوا ىنع اراهرت صل تبأنلاريكرسع لكم لعو رعأ نأ م :ران تباذلا ريبعلارع
 باحيالا نال لكذو هربع“ مك” منضملا رلخارلا هر ومش روكراعاماو نعسوب ىناو
 لأ نادل نسر بار ىاثلاب أجيال مارب ثصنسص تاشلاو جراشل نين اذل اوالا
 كوتع ىفرأ يمنا باصا ادوويانس ها نارا قيلاننظلاو انناانض نئصنس
 5 "الاب نس فنعم ميلا وهرب :رانلانمنلا باصا امواخل لوالا باجل
 كلا ا يالا اره و ىدررنم قع شلخارلا اماو
 صبت ملقم و جيالأ تالوتياعد اما ل 0

 2 انامذ تر اح امد ا ناو “2 ا : ا

 . مح محلا 1
 :سبافلا انين نسيرلل 0 2

 ل 0 2 ا ما .ه
 راث تم رقب انه او 3

 ١ يي كاد ى

 ةاشعيملا نايل 5 تأمل 1 ٠
 اي هانز خل ا و

 3 9 ل يول اا بتاوو وارتم تشر عربا عرش
 00 يبسوسع)ك عجب ثروإا زج مو نيبعلا ىوسلا من إب

08 

ّ 

 7 ؛ابرا نالُث تب انلا قحونضلا ىهراخلح

 ا



 شكت اب رباب ب هحب د

 ةفازحو نيم عراد نحس لوعسش مجنرا هاذاو جمر نض:١ جمل جان
 نال ىرس لالا ع معبس ٌورولا 0 نيعرس قياخارلا حو رثإلاب ىف

 لالا ناسف لال تلمراسا ناو كذا اهرافن ]حم صو ضالف وعلا

 رصيئريع نال هلامو تيرثعو ادحاو لاما 1 0 ماههجوف وشعب ت عبرا

 قو نامملخلرلا متعبو سطس نير 3 ا
ا دولا ماس دفلم معمراى ل م دال 6 :”مقتجاواضيارتسحمل

 عسان

 لخارلا خ ىكرسا جبرةيردعو نالثلاو كلا ماقتس اه رش ه رشع صدأ ياعسل ممسو

 رش نا تاحلا أيسر ةتس مر لك نس هرم نعل ءاويسناكو

 4 سو مثالا 00 قسم رشدان يو

 داناب بحاو رمياولابايرارنع لوغنالىدرالا ن دروأو 0 0

 0 لوع وتر ناس لف 20 اجا 1 2“

 مس فالاتحالا هن راهم ى 2 2 رات

 اا يسلق 0 رسل نا لعق أننالا قو
 او.مصلا :

 نسشنل اك نالاطلا ماثن 0 نريسلاو

 يسانااذا ١تالطلل حالات يمت ةدحاد طوب أ نكاوح 0
 ؛اشسدا ناببلا ثار مزار ف نمل يابا نا انلور أل "اوساط !لاح

 تلاد ل طك اب انكف اشنالل اتاك مل 0
 انس ماقول ام أعم ارهوزجارص- -.الطاال4 ا

 نس نايل ةفلطم لطوداافحإ + وجرلاى أن 3 منول نك مزلو 0

 1 مالو

 3 لملاو نولاو هاسأ ا ا

 ما 2 0 2 8 3

 مهلا علاق تزوكيلا كيسا !اناعب

 دا أهريحا تامو 00 قيضرا لاقولن
 55 ذنأك ةفلصلاو هل الم قرصتوا:بهووا دم لابس

 اونتعلا الخ نوب نا مالم مزح نالف دولا وحل حال ديب
 مايثمرلت م اهرامذ نالاث تاذصتلاَقاباماو تتعلا رخال سمنم مرت ايو

 ىالاعت ملال ةفراصلاو بل بيعت ةكولمأب أ صولا اصح تدعلارم
 اللا اقيلعلرب مارالا درع ننال يانا نيبزفتلا ن اخاولا نهرو مأتنلأ باقولا

 ١ لقت تسلق ولا م ممؤ لاطشاعرشو و ماطور , ٠

 2 ئ وازع تراحاباذ قالاطلا مرصال غانو 14
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 اذاامانتسال [لماد بلع ١ ارمالاراصم كاملاخالا لحال ط ها نال يالا تعش انأب توكرالاقو هدنعازمر|لإب ملا قتلا يسال كدجإ طور كام طوال
 تنرارلا تلخر نا لاق اذا طكراص» هاف لزنيال طشلابنلعلاو نامل, ناعم مرمملا علوا مرفت نار نايلازل و امه تيسأث كالا نارلو مولا تالطلاخمنن ال ا كرد حا نطو
 ىف اهلا قو «رنعاراهو ةإطأب تكتف هينماىرحاو | مدع دحانوتعا نأ بوحا لع نايثلا نا ئعب مط عرشمو لوقو رارلا لوحدليدانيدحإ طوول هلو ةرح

 وعبر لولا !هربملا قح فتوثبال شد ملوح م اّاعال ءرشنا قحبم ناإع هدب لجل جايحل هدعم» 0 ه درب ىتربالو رصلا كوش نكن ةحرصارمد عرشلاق ح + حوبهتملا نال ةزباج .
 6 لأ :مرببرتلاب نعت بهو فوعرلا عرب را
 ةرأييشلاو ىقرلا نيعتل قاون ا ةلوبقم نعل قيتعلا تايرال مولا ىتعلاب ليش
 معو صولا فن نمللو ةيضوزالا لآ حلت روزا وأ دم فريرتلاب

 تعا ما اديرتول نال نيعلاب اتنعل اريقدد ضاتلا اصلا دار اوامر فلخ
 رح كف يغ ميول د عب وزيِصو نال بن موعرعرم ل مري عرج
 عريب كاس ىرحاولطرن اب زجر اك« راهثلا | فنال ياتالطلا مرمال اونو يمح
 لضتال وعد ربع مريعلا قتكلع ةراّشلا نا اره صاد ف اننالابأو,/رحأ نييغن
 فتعلم عردعإ ننال اءاو ج نعلا منح ييضتل ماو حابزال فوعدرغ مصرع جمالا وتعو نراطلا ل عقدا لاو ىتربباوح مالا هردع )بقي وربعلا قح ال عع
 مد رن .ر وتتسم نال :يدعلا ةمالا_نوتع ىف فوعرلا طتشا (رعانال نيالا ىرحا
 ناو ناوأتمزتذ ام غننع جملا مسحوب ال عملا ىحلاد تالطلا اشف جرعلا
 3  جورملا ف زايحالا سايل اا ريطوإ ع فيد

 اك مرح رمد أنث كواملكنلخ ناو
 ْ ليمحر م ىرل سن لاددا نيل فلاوتع 5:

 ١ اردت نا ليمون الب طفت . كلم نبا تمقو نصرإلوأ ٠"

 د قلن ام وأ لرلمل ف ظنشسوب لوف نالالوأ ناحل تدون كذم نأك وس وحيل ذو لكم نولي نم وتحب حرشم ون ل ولم لكذ الثمر اولا تلخد نالأق أذا لضاج نت لوفلعانل ابان لمثل اسيل اسي لوقو سنن لف :نميزكلا
 ملقط نوع ز ركوب قي وستلا نال لوخرلا مول وكهؤ نولي م)4انعنم لوف
 نضل نفقو ملكم تراب سلك ل تويعيد تلو كارب ققلاو ذأ ظل ايرللا ئأضملا
 كلما لاق نعل ذا ضياوهو نال نكي موا يبل تو ملكم ا دوجحوم ناك اوس لوحرلا توكل 3 ةرزدلا 6 وايل هو ملم ىلا دوحيوم نك أوس



 ىاضع كللمالب نيوكم] لوامماو لوحزلاسقو مل اجتوأمص ن نبل ماض مالرلالو

 سارلا تلحر ناريفلاربعل لاق اذاام فالذك لوذرلاتنو 0 كايلافتاب#

 جزءان ورا وقو لام "واح رصال كال ىلإ ةفاضا بف سل ذ ل عتنأُ
 بانتوكؤا اواي نا .نتعازملانم بدو يانا كن طعرل وصوت

 مك كرام زك ةرارلا تعي نا لوقت نابرضو ارق كر ذا يشوبإلب طف
0 0 

 ولادك ىلفمل ابو لال قرككم قس قنع

 ريا و اذارحن ألا ل كولع لكل اق ناكن طرشلا دوحرمل

 ركل لرام هت كخوذا لاقازا ازلو سسلاو اكيللذا ةداضالا ارسنل رجن

 تهوس وا نييلا 1 هلا مي |[2- 0 :

 لكذ أ ذ كولم
 لرأي لما 0 2 اجمال كا

 لوأن اتكواملاو جو زعونمع نال وأعتن ف كولم] خلو نلطملا 00 نإأ

 لوانتتو ايبرحوهذ ارجو كلم مال_تاملل لوا نننا/رأ ضعالاالرسثفنالا
 562 تايقلم ا

 زنابدقرصبو لاعتسال مع فرهاضل يالا ١ك قرص طور ولولا

 لخريالوأ عضو قيفحاسلا جيرو عج ناكل يبل هرعت

 :؛ تفرز ذاق نحب انت لاطناو 0

 نلب نيد لامازكا 5
 اوعي نا شرشر ليما شاا 6 لالا, قع ْ

 نالعو ارللايردوتتلارلعوااذلا نيج ل تارلعوا 0 3
 0 ا 5 .::

 ان دلاملا صنو ميلا ى لاحلل لولا 9
 مالا اروع وعلا دامك مبعضت وح دا أنكرت د

 وتحب ا|طولا درب ءوهو ميسا دال ةلانللا د 2
 ربع نام ناو ناويه ضورعلاو سرنا لوانتب ا فالطل عابد عربع

 هسا ديعلا ذا لآل ارب لاما ةضوأعم مال_رشملا عم تارا

 : يملا مد نعمل تاو را امرا
 1 وس دؤرنذلا فذ كارد نإءادالاب قلفلاو 4
 لج !ءرع تنل توموجل م لقب ناوال ير 5

 ثا ذك تن |نأنلا لل تيبدوأ نا هل ىلا نأكدا الاب عيبج نع كل نأ نعي
 ايزام نركما انتي اكم ركب مو ننعركز قائل و زامكلنن ريهلا نأكو اعلا



 أيضا طثلاد ىل وتس وراكتلا عدلا 0 1 ورام نوير نرالا سن ل 00 ا تبكككمامكلا) هراخل أبا | تاكل منكما
 اما راربصلا نالف ناك ربل زاامأو : ارب عورتا مار ان نخل ذا الأ اسبأق لاجد ال ركز ىزأو انىنوأ اضل وا نا لاق ناكرشسحاد ملايحاو (وهحو ع 1 ا يروح يمول مضاد راحل لمد 0 مرد رموأ 0 ارب ]نسب 06

 2 امسيودا للا رو نام هيعاطح اما 1 زنا مثرو نأ يك ياا هدم ابل: تام ولو رع نمودوناو لول وقعالام كزند ,ادالاْلبق .
 7 دفين ثنرانايرع ناو لا الكط دوحو رجل وعدا
 00 2 قال ىراذوط لعق طا زم هع بابل كل
 0 ! الخ بدي الث 0 زخأبن اريسلا» سلفا لعمق لذ وا اذإمد نأ اذ نأب رثل ناكاذااده

 ظ طلع 00

 0 ثارول 52 !لعأو 0 0 1
 ١ لولب 70 امرك ن الع ناوالذ الو
 ياهو تيا 0 0

 ولا جبال ككذو ةتعبومإلا ةلرنمر ادع نوما نكتعل 0 اتا. مالو لو ملا قيرطلاب اسرهم نلمالا دوحر عب طوشلا وحول شيا مككسنع 2 لح ومو لكم ا رام مع عرتاننرهو طرشلا دوح) تقو تأميم نإملا كم دا[ نات ولاو فالاطلاهقو توج حوهر طرشلا عقر غالفاح طرشبل عوبع فانعوا متحوز قالطقلعولطرتلا وقر نروح : ّتلهالان ا 06 اذ زر ولا دو رككم نش تنوملاب 2 نحرشتو تاتعإلا ا!تبج يلا 00 مة رولا قرانا اماد باججلا  لويعلا دوحمرتت د لاذ مرعل نامىلا فيضأ تاكالا نال لوما تومرعت لوم رولا نأف اءاوئلالاب تتعب م "0 اولا فتح ةدحن لجوأ نلبي تداعب رسل لتي نأ وسل عسا ناو لالا, وتعرض نلاويصولاك ثراولا بنوا نلالاب كرار 09 -و رنوهرجل را 0 انعايزام د ولا 0 0 100



 قلع تع نالريرلا ندع ش ةومرجتر ع ىدال اقول اكسيانو ا ثراولا قاتعا:

 ةالوه مرح نا منال امر تاولعتإو وقر منربولا ف ادنعا طرشي الك وار

 همعاس رم لوزتلاب ربولا,/جب سمرات ل عرخ دنا لوقي ناكزنس مرلكن ع
 بعل ايوا رض ملاح لوعنم مساًاتيرلم موفد دس لاول عزك ملم
 ىمه هلع :نس فرخ كلذ[ ف فيح ةنسلولا رمدْغ امام نوكل احمل امان
 ولاد ضوغىل وتعال ,ةعاس قتعاماو رتمرخضراعتمل

 '”قحرولالا_ى دجال ةنم ةمرخ نال اقول مال لعب رتداماو ءادلا زق لولب مقي
 اننا لاق نا ان وتعيال الام 0 امعاوأ ارسم 0

 ىيلحلل ناو ضوا عملا عنا قزعلاو تنحي الهدالواضعن نان زيسىرالوا تفوح
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 نكليلالال اننا ضبا 0ي لاما تاكذ ١

 كيف [سالادخالدا كا يسرا 20

0 هركلامدارمل ناكواد
00 

 اوعاون ا( مك نطل لاوس اوه ا

 داك

 0 ياسا ءاكرتعل انه | ميك يس ارث ةبيتكلا مودل ملا عزله

 59 لأب فتارااؤنعواب ل



 لاب هوو عر اوان 3 كل قاتعا: !ةنأتلا يا
 ن”رعلا طعم لررلا توك :ناو اب أىاق قرا نولي نأ 00 مقرا تاذو

 ! تاك ادب الا زيا ريو ال امو الاح هب ير 1 : اميبلا 1 1 7
 00 00 02 ازلوادالارنغ هب طيعسما واول

 ناسا اذا ١ "نا زمام اكراصو ةسرمل اسيلزن
 7 7 : اهوا يح ا نواب اعلا 0

 انيعر السوابافي اسوان كانك :٠
 3 59 - نام نايتس 00 م د لاما جس الو
 5 اي ةتيعم نفل 30 و اللذ 28

 ناموا انكمأيا | ةرثعلكوا :راي دوب ن اكدمولا و مش
 ا مسجل ىدوتانأ 0
 انه مربعا لرب م وروولا تثنرع راد تيدانأو ينم او ارملل عوازل
 عل نيت "اذ ناحل ونه قذرعل نذل اقل نافارا
 اعرب لف رقع: اينكلات لدقعلا لويد طراشا ماو ملا

 هري ماكلمر بخل اكان هريس لام امان لو
 "اهلا 0 | وم 000 نولي: هلارقجا كن رانا
 : اياز نايل نإ ةايسرب نعاجر اخ نود وارد يلعب امربع

 انعم نوكي صوتا... 0 نأو
 نايا

 َ ١ .لأللل مرق مزبابل 9 5 ا :

 را 000 7 2 َ

 "7 0 ا 000 0 اع
 0 ماركس ولا 0 2 0 8

3 0 ْ 30 : 

, 7 ! 



 طببلا ارهوف لقوا . طسول مزلب مم معلمو
 0 تاو علا زرق 0 5 3

 .سنحرلذ نا نأ نا اناؤح نا 4 0 6

 ا 0-50 نالس رفو 0 امعوبركين ناريعزم
 قربا در كذ دريم دى اًضلاو رسكاملا لعوأنس نال ب 3-0

 هارتنلل لاذ عطس ىدوب نأ تاهماوز 0 ذا سمارت 5
 00 افاكىراام لوا العلو اريرازلل أدل ولذ طسولا :ئك

 نيا ةراتذااسنح ةرسا وت ترقعازا اتكلم الىازإ

 00 1 0 ا ةزاككرن أن
 شرس ملل ند 1 0 و ني

 م_إبعا

 ايصال 5 0 ض

 اى لل ذكوم 2-5 5
 ردتحش 5 ناكي ناوا سلا لاو ارروح

 رطب ني ناو اباحلاو ةئسلا ودعنا نيا ياملااجي

 لوجو نمراكذ محا كت لاملا ناتكا فو |بتقضن رنعطغس واج در م كهرب ذا
 1 ف تا 7 وا د ا

 ١ ب ملوفلعانعلا بيانو لويرهلا أنملايز داعب :.لوقو نايس

 ١ ش ل و او 0 الا

 3 00 ند قيرسبأ نذالا عل ركل هريسسل نأك لق ل

 تئاهملا قتعرعم لربلا تيل منق ىوأن 1 لمذا درتعأ دقيتاغلاج اذان

 تاحلل نيسلولولا تن ا”لوالا ب باهلاقتعإ ربل ىاوا ناو ىتنعا نممالولاذالوالا

 نورا الايسس ىه و يلاس انلا برق الادمن فأتعول راهارسبل عرفراوهذالوالا
 0 ىدارلوف 001 0

 ظ رس انت ىاقنا لثمو تس صولا رس يبو
 لل نقر والو ناتكالاب ب وسبل هالزيلاتدأ اوي تالا ه5 زير وجا
 ا/و لاملاب: وإسنعنلاب الضكر ضنا االو# اهات (ضوعلا ضن اول

 قرضملا



 لوران لعبا: 0000 27 دع وتعب ناالو ضروب نازيوجالو نيرو سلفر زدوهرريسلا نما بالا ترص
 غش هبييعل مثانال نابع ل نال وجال كلذ
 0 0 بالااعرسامطلا نيا محو 20

 7 و ناملم اباد 0 عيسي بالا نأ
 الدال ىولو مقانعاالو دسفل وسال مش: 30 انكوزنمطلا رثمأ ماكان

 0 لضخ مانا عزتلاو ْ وب لنأد امازا ص
 و رانج اكرارعإلا بضن ةرم مءانلاو نيبال ظن ميا 0 : يرسم محو هن لشمال 1 00
 ا ناجرزبخلا موكل رجب ودول جر بتاكل نك داعب ١ 7 ء اصر. ريع : ومنك, نان ٍ ا ا ل ّ 0

 تس اضل ١
 ٍ ا ضارنلاب جشأ

 0 . لاستمرار ١" ' عرمعسل مارهظاذا عيل الياشن داعيو ردن أى ءارهتسأ
 مراسل كد رس 0 مزل دا مض تر

 م نا مثراول رم قرمللا تود و ابحي | جزم ف قتع ل 7

٠ 
 0

 : معا وانبإ ةوسارأ ل 0 3

 نو شيح 0 1 اواو ا رن 0 2 ري ربلكلا م ناوأ سام
 7 او لاخا ل «الارانغابأر راساعنا رجب 3 نأ نضع نأوا ايرقك ىب حش ةدال اخ عل م الاضا اخ

 انعام يام اير اق رك د .:



 لحالا محاولا ثراول كلاما

 لرد عم ذأ 0 فرصتاذاوعي 0 7

 اهكنبعلا لوشمك ث للنأ لدبنر لدترق كلل نالبسلل كذب اطعم 57

 ' قراصن ىزالا ىلا ىلاق ثبح ةريرب ثرحذ ماللاوةالصل! لع لاراشرا

لاز فرص نع نوب يولاكراسو هبه انلو ,ةررما يوه أع
 ببطن اهيخ

 سيلوهو نحال ئعلإ لع مل نال )بيطي تيجو ذولا 1 0
 بِهع ساملاواوذلا اباولر رس زحا1 1 لاحذخا 2

 0 ا خامس البوم ب 0 ١

كلذ نفع اديس رول ب اهلا وبلا كد ادتاّكلا
 الرحال 

 تتعمد نال ت ! لح فالك ررلا )اكسل اطلا ت 0 ل
6 : 

 ْ يرن فنه رككزا حام 0
 ري وي. سلب مدس هاربا نأكذا كر لب مرط تعا

 ا ناو ىثذع [مالرفتع دال تاي مثرولا صعن قنتعا نا كاد

 0 دارا عجم 286 ضع

 َّظ الك هلوتل 0 لإ 0
 لخأوو أو كعب يدل كك زغنسم تيا اضف و تزغم

 عتلاو ضار اي هلا شوفو ةوفلا يأ يبس
00 اراب نوكسانخأ اساكمزالوا

 

 تي انمجتنو مدح سد تم الو يحل ما فرو يلق نامجوإوتل
 0 يتب اياد لما ليلو ركل رن ينيب م فايسرأسي

 كى اس مقيشؤنلا لوصحلهركب

 0 ا درايباو ملت 0

0 0 نكرو رصف أم ى
 

 امورحم نولي نا طرثلا توانمزؤلاص 5 7

 دوكيرق و طونلا دوحيرنع 0 و جوجولا

 ,ضانكلاو١ 10 صار دس 0

 اهرحج وللا راقعلا فربل |روصداه أاقعنا طْشو انلخ

 0ع رطب لادم
7 

 ا .

تلحر نارك تق يلعسا ناثلاو مذ اال سا
 اترارلا ٍ

 مه اور رلعفال ساو
 3 نماعرتبرهتش ااموا هاف قلاط افدارح

5 



 عطل مب تيبلا ريت هتعل مالا دأب نيازي منع مبتدا
 لطلاب نلحنمتوعلم ؟اساو ةالصلا ملااع وذل تالطلاب فلذا م تيلعتلامينر
قح يي املا ناو اعمارتسم طرد م مرش هاتناكمب فلحوا

 تالا ق

 منْلاو د بوع ىلا اعاإل مالا مملا ف ا ا قملغلا

 دولار ىيلعتلا ةرئرهن تيروكزملا مناد مالكا ءىيل لا هركذاكدورأكل ج
 ما ؛,ىلامم قلاطسانرغلا اح دال تكن يلعتل يوم ضمن ق اذنك ناورتم

 اوصلادنأز رااح اقاوم الد مترثو قلعت كح هنلاو] للا منمالو لهنا
 5 دال انزل افاصم نلرلا دوو رتعت د 5 ديلا وح انا
 منسقا بولا تاذذنإ لكامل ا اينخلر ايفر ايلا تنك
 رم للا ارامل ما ا ريل لوقت نيولا نالاث نيش طلخا

 مل ناو ارادت لحت نفت ارا ؛ ناوموتتلا نووركرلا لع
 ل 0
 دانالاتزعرقو كزنوا |خجلع مزعلا سارعت عالاقل زؤر
 كيل اكو دارطالا ثيرعتلا ف مرو هدارعا ميجف كال ددارط مزمل الف ردطحيو مز
 6 00 اربزءد لك / 0 35 قع برشا هل بوفت ععمنأب

 رفلا اجا ذا لوغب نم دارمرسل ناريويرطل حطم يجو هذ درت دام حاب دارلا نا ]سول ذا ةشيلا
 ْن 1 ذأب لوغلا اركواصيأ اعماح 5 نوربالف 5 0

 نال اننا رعبأل نورس ا اع ناال موتتل اراك تلهد
 دق لم اث هدوحو محشش قاعلا ب اح وممن وش لوصك سنين ف

 دحاو 0 8 100 اامهورحاوبل ل

 ىهو بةمنكي إو صحتت فاك بس د دوحوب 0 ا
 0 ناك هنلالع 701

 ىعرم از نأكنا مملِعولع 0 #رثريد زا ٌيلاط تافىنحالا 0 ْن

 ٌُ مطرش 0 نع تهارك تربد اهوركمنأ/ ناو طرتل وصح )عيش منعرلا تلح
 ديول ناح وج نم [ةنسسع سس دوجو ذا عت اف رغلا أحاذأك هم نزح نك

 ل قابل لوحرملعز لعتلا عارهتشلاام نامءزروجتثملعونلا
 0 نانا فزع نصر نظن
 00 ها انما فيا رسم لولا 0 م ماو لسانتبلف
 00 0 نيبلاكاعرغ لا بزنل أعم نى غأ ملع

 انككاووغلل ىلع اسرع: سنوعلال 5 0 اوامر
 ١ شا ّ

  0 00انمراضارانتتى  ؛
 ارعقم ؛اسواثآنأكن 0-50 0 النأكو



 نينرودل

 ارحم :بلذانزأك ةروصم يع نلحنم ملاك اوةالصلا مبلغ ١ ضلرالا3 مال اليه انوع ااباونانا أ 'وعم لوعفمر غلا مْمالْمل نييبلا ءاولازمؤعب
 كنزا "منن انا انعكاس مون وف ! واتا تحت وارللا يملا انام

 771 للا لا !| ءاىلاىلل رق اصا ىف زةأنصالا نال :ظ اك بطلا و : اس قع ةرصتم موال ةالصر ةعونص تنسج نوصرلارذانما نافاس

 فصال عون ذاصاخخلا معلا
 محك نولي نا نوكر فأن [ ل نام 00 بذل“ 8 1 ضم مدع يأ كرت والحي رلح تلامل تلج وغلا يول نا يبعث ساحر

 دفلج م رولا نوكرر ءافلا مساري مقلنت لاملا ذا ميشرضلا مالاح نولي واعأت
 6 ت3 ًاريعتم ىا اق لداتلا ل 0 لاحابراك
 لئارع باصتنا يري لذ ادمع ار زاك ضامركررو المج ل نلحا ب 'ماهرضو ءباقنلاقام
 رشف اذام!عفلاب رملا اف تأتنلاو ةيأقولا واش ىلتخا من ظاكال اضنا انه لاما
 لاتلا لوفلوللا لع دربو زعل ]عل مملع قاطبامزمش ورث انلائعاورللا لو يوهلا زمملا
 توشلاوهوايلعف اجحراطصا وم ناب لولا و ىالطصا_[دد بنس دارج ماما
 هلا عم توسل ارسيل ذأ اعند ىردجالر شن قر جاز موف قبر املا قات صخ
 لعن لاشلا مدانركر امهرسل ما نفاشلا ]مو ملولرم زج نا مرلا ن وكي ىرلا ىالطصالا
 سيلا كلاثلاىلعو مار طاو لعس ايبز نارولعازهم نا مهاوأنإوف انكر رش اتالذأ ير
 امنأتسا ]عدلا كرتيو ةبسسلا تويث عا يررصملا عملا لهعلاب دارنا شسالاذرفل كده انركذ أمل
 ' نوع 0 اف يررصموعم مأف :كداون تيللوا رئثاو اليسا ناره دانم نا رو معمم و
 :نبسلاىعاركملل تاركوم وقيم سلا جرم لل ياربمل نىنال سبل نبيل ناحضيوبر

 نييلاف اهرخو نا ررك زم كاركوللرباسكر داو تيلوا زعداق بسلا نان يبل.
 1 يرملل لل نوتتامالا ءلعزواحلا سل اكو نيب اكاهبونيد سلا ركوبإأنا
 "أئإاو كوقتلا طأنمر سلف هرعو) الاعذرنسلا نأيءاوسرنملا او ملا ممل ال وأسال
 ؛أنساو يضاملا نامرلا فزملا تون الا تلف ام سام تهدر مساولب اقلا لون
 ”انفيك بارع انه نارهاولب املا لؤحازكو نع وات فو ةبلا نازحب وش
 هاب[ رجوفاماو < غزتسال ماد رككذر ايانقنسا م ىمنراربرللا ةبولل مس موقت

 نيل نارلفل لاقتاوا مياس لعنلتوش قدم نارها ضفول رع مت
 ل'.اقلا لومكر ارك لاحلا ف لاحلا نا عمال ل هر اصتقا كلل سلا ةبوقتل
 1 شوال "انناوهرن ديستلإر سل لاف !ءانلا ١ مران ذا ماخلاب نينا ماو

 ناسللاب ,معرعم سفنلا قاصحيا#الادل عركت مدعنا عب ثلا ررصرككو بار
 ناسلا م ىتلا# اذاث ناسلا !ب معركه سننلا قل صحا لاذل نامزب قاعنملاراضالاذ
 سنبل 4 لاق ازافداقفرالا نامزلا ةيسنل اب اص امراص لاح ن أمرت نييل نفعنا

 نامرلا عمملتلا نم ءارلاربعن :ءأنكلا رب البكا ف وسو مالكلا هاش ارايف :ب انقل

 ىلا



 جاوا نإ لا! ض اموهو فرعلا بسجلاحلا ن ةنرهم حالا مكتلا نارَس امىرلا

 را لفل نا قيفك ىس اص افلح لع تال ولست نيبلاداقغنا نأ |ناوهو

 كلرتاءاوةصاربخ فلخت املالاوأبلسو ا اءاجإ 0 زعفاولا سلا لعل نال
 ملالرئارلسوا انام ةينيكا تامل نزح 0 2-0

 ةبعوفولا ةنسلإ لع :تلاوزهلالد ابةيصرلا ةتالعة ير إل
 تمرد متل راسو لالا زلس مرع كي
 تعاد تن ارق ةيسلاكلتوالارم 52006 وم ةهَز ةسسلا

 2 ا اظوهو فحل اهل

 :لهم رع 2نام 3 مفاعل ليحل ئشضرعلا قلاح
 0 اروع لتس اورضاملارحاوا

 املا ةعالا لا كاع ةنيكلفعسال امل

 را

 لا ااا الكتل نامر نأكوز 0 ظ

 مااعق مادام! +: نال افيد فرعل ايسجم ئلتك هدارتم | نآو ارش عب

 قماظ لد هأن دوج افعل دوجو نراتأ لاذ مو انكر مج ذ مانام حب
 يلا كك ناب انآ ناي لىودد تاوهامد_ممامزإعالا قيود مل ىارعلا

 تواشلا نلج مارادكلو يذرحا 3 وم كاد "اول كارا
 ١ ؛رضوهر رولا مش مخل اهنم ناو 1

 لفه نولي تأ 7 م رمل هومع

 اجيال ناري سدد نط ورع طاع
 "نبا ا كاد نوكا فنا ئلح اذا مقاول خب أطيب الف قللرنم
 اكو ناب نأ نييلا رش سننق لب ااه نأو مش ءامال
 00 ملأ مرخاوب| فاعلا 2

 2 0 أثلارنع ايف 0 9

 نع 2ىاساورل ساوالطتم م 0 م ررخنعو نا كو

 هل هامل رج 0 ا 4 اكالراعطتوعللا م هكرام

 ةقعتلابدلا ينل نع رابع ابرالاهركراماو معلا يملا اينقأ' ار
 نلخأم رعت: ةنارول كل اق اعف 1 سا رد زرعنا 0 117

 لعفلا تلين ةرمعتملا فيستا ذم هند ]عشتار وأ نحمي نا مقسم

 فام لااد عدضعل : هكذا اكدوعيرمخلا 0
 مقر ملغ نال مات نال ماو لامك ماقلادأب انا جر لع رمزي ةرئزبلا

 0 لس ولودنجُك رمل طالب 0
 ابفلحو نكح زارا لل قاهركمو

 عىنلاانهك نايا 1 0

6 2 
7 
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 ب فرعن ص ىرولااماؤأ 71 ئلكأم تامضلا كِلْرك :

 1 انباث ةتعتل و دارك بم مواد كايت علاو وز نارك
 ظ ا متم فلحازا ب يأ لاا هك ةاهكل ظفل بعون
 | راتعاط اي طظئلخ نلحلا#بفربلاب ام لوالا اون 'ماةرزعملا لعنوان تايإنأب

 1 تاوهو نمل بمامفاثلاو 0 و راج رض كلذ:
 ظ رحل ا دردلا بل ناري كلا ثلا صحب الف صعب نانلحرو يطيل 1 0 نانلحرم !وللاو ةااصلا لع موذل صعم هدرا ادعاط زلت

 ٠ عرفك نبي لع تلحس( لاو: حاصلا لع لومل كيلا براس 100
 اهركموا ةنيبيو دكشج ا ضاس نأكولو نحازا علي ها يلودلاوةنلع 0 و سوس 3 زارعكب مازيعب لا 0 5 تيبولا اظمحو رمى الاول درحلا يب درخرم
 :ءمندعلاب نطنن اع. لوفي نا برن ناك ايما :لابداإلا ناولبن الأف كيو اهو جان دحر 0 الصلا لع لوقل بجتح اوس وس انلار» 2 مم: ريولا/ هرص 3 تيمارصاةرج ماد ل وفه اننانالا اهلهم و لاق نازيشر اقر سياتل ىاكدربمل لعل تلاراهذوةاضلا غل سلازا برشا (هاول ةحوتس هر ا نام 7 ياكل واه يبل ظاجو عن زيلاث هاك انتل صا ىو | هل جد لعمرك موس انه عندا فلحن | اهزذسمم ثمل, يبل 90 ' أكوا تلح نازفكسش ثول أغالا انكوءاركآا مرحبا يتش معا ١نال هنيموا

 الا نأ يح تناو تلج نش ناجل نلحنأ,نلذل فيك ةروصتندكأينلا قدح رام ناؤإص عما بهدو نولا ل 0
 كالا شالا حوف تود لئ اق عيبا انسب اور نمر رص ل اجا رك كيذا قايل ماعلا اش الأ ا ا تول هايج تدل اطل 000 00 متجكرجدالا ا.ٍنكفح والوهز نهومداش تو هزم نك دج نول ناجل هظحال اش استعلام ةررصللام معارج لنور يكب فيما م ركنا ينروصئ ال يولاش
 ,سرشلا مالا اراهب يا رمل اب تعد انا عزنلا ما عد ءإ يأ و لاق ئامللن ا ئعلاو ش: ناعسو تنل 7-55 تا 05 ملحو 4 اير ةوارطا سا: ةمراتل :مرنللا قروصلا ركنا مرار يول ارصاق نال انلافشسالنع نافل مكي يداك 52201 1 نلجخالا ْن |نلحريح نشأ

 ظ ا 3 محرلاو ارجو ولو م ءانشالا رم اسو

 اير 1
[١ 0 
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 2 | دنا ل الحل 1 مح“ او ١هيدأو 5 .

 ا 50 ا الا اين 000 3

 نعل تالت ِْ وال امنا سان انراغنر راجل

 ةمصلاب ويم تارا لعلام نهم الايدأ اه

 فلما نالامسولا ن توذ ن قداس ناو ارلا تمدد رممصلا اعلارلا ظذلا

 ١ 1 قايساكر 0 0 افلطدماب كس أ

 ت بالله تبن لاو ل 2

 تا
 مالا ا نيدو واكد كلاسلبا

 نملاواوبا مئرتأن١لاقا ذاام الخ يعملوا هدأت ناين انلا كن اكاس العلو

 ليوم رادع سل امال توا نول اموال نال سم أذ

 كفروا دايرسل هاو ا هلاالوأ ل مران اماوارازشنأل الا
 فالثب ا قد ةرائكلا ممرل [هفج هك نامي داهيررعلاقو مايسلاهاموأ مذ
 اعنمأل نزل نلل

0 

 ردللا نحو نكد أنا اخ ا سار ةأيحوا

 نك للسن ًانلقل نرلعلال نواوقنم را 0
 2 اواؤراصردد ئلحل نا 2 كعلاج 0 |نالدوعسنبا

 2 رانك 2 أعلا مرعلاديب ؛ نو ال ناهد ىاال مدا مسن لاقولريرؤلا
 4 ا '« متنا مدا 0

 مب 2 :بالعإ 2 5
 يللا وايام ملأر ثلخل فرعي تأ ا

 (ضرب الو بأن از لو ةيخئارش ازا 0 اا

 ماكر باز دابا

 / 0 0 تاون 7
 4 0 هد تلح

 ئعن مرن اك متاحا 6-5-5 يسلق

 ا اًرابسأ ف انبم مارهع[ثمو سا رمعو ل واما الر مالا

 لاا يش عا ن أكل هه لاق تلحلد (زعاو رضا | اوفو ما
مريوم مقا لوي ناكمها !!؟رنوزنم فلحاو مرا

 نيلوا 

 يس مدرعز سات يدك نلف مارت م اق 1نا ايفل

 رزق درسا نر ل لوس هلا قو

 ا ا روع



 قى واقبل كزازفأب هانعش ةدداكرع ايوازلخ الف ىثذ
 تيم مجوز ّح هددأ ميااماوري نعل ا 0 ًانيمنوكيالدا
 موه ]ندد بم انما هربرامتو لاوتسالا رك انيك تازحن يا هزصأو
 ميماحا ذا هدا ديانا د ىلا نيلأ لاق نيب مالفرهعلامادواوأ اولاكيسقلا ذاورا
 نع اوريشا ومش اماو ءانعب تانيملاو اهريكونربعل تايالا ضتش الر زن اهلا م
 2 _ "لوا هيعأبلا ناوس لاهل ةافلح اهل فل 3 يس اانلا يلف تاو

 اله ىوكرذ ةرافكلا مزلن نا 3 اما ريولا نال انبي زعل كل ذاع وزن ٍس هددارزن واررزن اع 2 نيتاولت ع هزل |عفذاهيرنزملا صب وطعم فاز ده نار دلو يون نادموصوا ببرغلا ماشي مد ملا ذزاازهو نب ةراذك كاك 0 مالو ةراصلا_ل ملول :ريبلا ةرافكمتضزل تعلحأ عشب لذإ مضن لوا قلو سال فاضالخما ارا رع ل هدلا : ال 0 رمل جاو ظ
 : رداس مز ريإَم رد 1 0 5 ل نال ل انك و يلا رجوم انعم بلع لوقوريزافل 0 ارامل ةزهب ءارسا ةرانكلا مازلا

 3 22 ميش 5 نكأا نازكلاو ممعب بسبب ما ا را .
 قلعاس اذ نمل هن انك لعن اكله اذاذ 0 ازكزخم نالاقانانأ : 1 رع هر 0 0 لون : 4 رسعل.ارا املا, 1(

 0 ناد .زحآ تعم ما ا 5 , ثيم ماع نأ يلا زهد ممارداصرعللا ن يع د رينا قوللا ضس
 دم ااردوبإ (ويصارأ هد لدن نالاةاذ نار معا 22 00

 0 اوةالاصلا واما ولا نال موا هادا بزل ماكس
 34 0 كالا ١ امرا نقل 0
 نرد ايرضارازعت نانا لاق نأ 10 رعاذ 0
 امحوم ناك لبو نع نولبركزب كلاتم
 ظ ا 00 نال نادك اعنا 0 خامل بريروتلا

 1 نو ءاض)اوزركا لع مانالاب مال ارف اك نولي م يوتا اا
 نوكي كليف و تبدد وهلبش 0 00 00000 ١نيصوال ,قريضرتايش اراذب 1 رك ١ الليف زل ميتف]عنن زو و از لدم أ 0 .ارجأك
 هتنعل عود ]حتت نايللع مصرح دك :ةاامحل 3



 قسافواأنا برواسو ان ناناناازك

 0 [للناو ساما ةذا/ ا لالرل ان اياه لص 2 لا معو
 نحب اا نيبعبسسبإ أف هنا ؤحو ل اقولانكو دعولا

 ىواتن رو (ىكهدنأ أمال لاذاذ أم تاللك سارت نلحوهك هوُكو رنعاط

 نيم يي 0 ١حو /وفنا ناخضأف

 لكل ذ ذه نا لاف نااركو لاق نأ مم أممدارب : نناعنو وكمال هددا رمرحو لاق

 مي ار تايم 0 اتعوأريضغو لوو هدازتعأ يلف

 .راارسفن نوكب نارمالا اي .1يا طلاب ننألو

 00 0 | يفد نسر د 7

 رت اشم قراسوا نب ان[ لخم كالا ذ انو تب
 د ]نا 00 50

 00 يأ مز أر مكلعؤلعلا |عئلا دوجو

 : قف اضرلاو 00 اب نارك تلفت فالك دوحرلا ىف
 0 8 ابالعلا م ضباط ف لول ان نول

 د لة غيط وم فرحا “أن الاو الاد ا

 خا نا مقل ةعونسوم نرحل او ايلا واولا نان

 /الرطضفخكو 0 2 ل
 5 ل موعل بارد ل ثم م ف

 0 0 رامكلاو 0

 كر 5 مدرلا 0 ةلاعدلا :
7 

 هيد 0 انراتر 2 0س ١
 3 ا هره 54 او_رلا ا من الن رمايص 4

 تنأكروف هريخارتم م ةرانكلو هلونر ملا 0 يا ا هاا

 ىش جن هأ ب انك عما غل ءرثد تربحو نيولا اعلا 0
 رتل لها ءاعطاو ا هلا لع تالا مالكلا مرخاو

 مامن لذ در أميطلا ىق اسيوتم ماو اىازتساازا شنبصو

 جعل اله نربلا نما اق دررملا رحل وراك ر تسلا, :نيلاس ةرشع ةوسكو أ

 - رك فداطوبيلا ا ساما دإلا ةرانكلا قيانع
 نجع انأب عموكملا مرحاتؤعررمب نان دإسلا نوبت ةالصلا هزوجام
 قئاثل اهاللخارالا اا تفر ار تعلاو د اناا /) مايا الث ماض دادال ا!تتداهنم



 اهنعوأنرنع سملازاح مث دنعارثوم اهنا ةردعر تسل اذ اضن ضار
 3 ' 0 انرنعروصإ زعل شاك سنع 0 ناك زوجا

 هراتدل انلا قاقئادر  هرامكالت م رك
 5-55 تيا ال 0 هرانذل موف 0
 يل نانا نيبلاوه 7 :.اكارا_:.لوت رانك زوج جاانلا
 تولل ]بت مرلل من نكتلا هيشافانانارباح لاو جادالاو ةييبلا ةزاما:ناضال د زببلا
 نيكي تلبس آم يرسل ! نيه دان حالو بان ظرغسل ةرامكا ناأنلو ١و
 2 يل اء ب 'توكياسلا زين مذا نال يلا نودسلا اره
 هملالذ 0 كلب بيانيا تنبض تاو لعل - ةرافكا
 ١ كس 0 ! فالك

 ف نتقيامرا امراورك تلح 3
 3 ماو ثلكح.

 ع 0 سلا ودب جمب اأن 0 2 وا عوصتا] ب ايصال نلحةناكوحاعلا م 2 ولا وعل يلا. تجات ا راد بنة سعم 1 لح تمعب
 سخوهؤرلاب نايدداهسا حاج غمارد ياما نلح نموا ناو: لاملالم قرع
 0 كللارعل اوبل رمل رمل معلا لع تلال العلب مآ هني نوزليلو

 نضالوأبب متل ارعل ١ نيل نعةرابع ولا نال مع منهل يعج ثيبرلمل فن سسملاو
 لج سورا نا وة طلال اوا رازمعلا ل مرفأ م "ن الام ميتا بلعمفلا
 را منع ةنحل اب ئلاشلاو نادك ا ١ ر سي وى ملوك ليش ام*رييلا
 1 ع أيا

 7106 2 7 1و 3

 علا 0 0 مرد ,
 0 ا هكا ضر

 انب اوحطرثس :ركب صو وإوفو السم 0 ناو امشسلل تلوذ
 للاب نيزفتساو'ضتتس ةرحو طرشلا مس ل 0 رجب منلاملاذ

 "ابتماذاو يلع ريا كم 0 كمر زمن فرهذأل |
 ا ار اا وساد اذهو ةرافكلا لع ناك
 0 فلام يبي ةرافكرحأ املعو امم - ليات
 و ا ما عطلا ازهد ملجرع 1 ام سنن ع

 ورب (لكو عاد 4 اوهام |هتس ظفلب نب ,اولو جلعربز مكوك ف مدر 7 اح ناد نمهلا لا طرش مككهرسبل و اي نايلعوامرع
 0 0 الغ معدل كلبال امش لعادل ارهوجاخرب
 اذلح مكرخ نال منهوح ا :ةرانكلا متمزل امارحوا كو حرلك اول افلح

١ 



 ميرا دإر ناد ترا ليزا أير يفت
 درب لوأر اراخالادإر !نافزإلاب 0 ناذأ ا ةلامكا اغاخ الات

 زلماعم لما حانت 0 ا ا 0 انك اان

 كلر ريعووس ناالاضرعلا ب لاو اس عابملا

 , ناو مك لاعتسالاد ين رزعأ ارم | نيش تإلطموئلانازع الع مرفت رفو

 ا رمال

 ارسم مك و موق و ف مهد مغ نم اذالط نا هطالاو ماعوو

 . ماو وعا» د 0 يد 00

 يطلع شتر نآوأ ناوأ 5 ُ

 1 قررا مان لرضت نأكر 2 زاهد طتلادرحوو زسلا ءاسجتلنأك
 ٍ ةرومفم زعاط ناك اذار وزنلا ن ابابلاك فرصالا

 4 2 .ةاايرزلاو را طور هزهيف مكرصلاو ةالصلاو م وصل أك ءافولا ولا نت 5

 تميزا ةداعازلر داون دو كت تا لطرسلا مال لص ومر زلم
 بحأو مسح م ربل نالرهلاو ةاكلا و طابرلا ابو ع 06 لا

 0 جور ىلطتاوا فولا نانكاو رولا ةرايوا راك ارتايررنلاازكو

 0-3 ملالص اع ةالاصل ارنا ق تلتخلاو ا الك
 شا اد ريق الا ني رولا 26 5

 2 ارنرنلا ءطيحل فاك يزن

 سلا ميول نا لووك درب ياي غتس طش امل عم نولي ن اف لس
 اربز دا كل غمرت ناوا

 00 هرب طرش أت لعم واانلطبرزن نأآفاهربرس اللا ومالا انك ل هن

 دوى زنأعاف ولأ برزخ نأ ةريرب ل طرشم اتا عمر تاهرزأب قو طول
 ءاضبرمع هرهأل 70 مسلك نورك ذو ها مج وجأ ثلا لوف وهو ب 10

 يطلع اامحالخ اش نينه كالإ زي طرشلا راجل ع

 عاج م د 00 ا 0
 ص فاضاار ى 5

 2 -- ا
 نا لع هسووأص ئصن ماعطو ةفينح قاد ةرخم طوب

 لل كاقولو ضانلا ءربكللو 0 [نانأ يقنع نا ماددابركليوهو مقر

 1 مزطالد ا ءاشد ل خيوضرم 2
 رفحا تصلا ل زكموارففلويولو ممزل يلب نرش اواهكدا

 كار يصد فرضتف اخره ار ةرشعرصّس ىونولو ثالثا | المرنم
 اد دام ىوسرك ل وهو مجرد ىلاب قرش زرنو آلراج مشوا

5 

 اميل ميل 0 رك

03 

 "لنسب مث



 ميلة يقنزحل ار امدرفو تالول عازل فذ نامل هررء ترصد نارترنولو يعل

 +  نيبرلا ةرافك هزلي[ معرف تكسو يزن لهلاةول امور 0

 م ب م ش

 , 2 لخيبانتفصل ناونلل» لغد تيبتسل نانلاحب
 3 رحاد يناج(س داخرع وسل ماسلا نال فصلا لوحرب حا تيل خرب لنلحلدازعبا
 يو ار ماا طواشنم واابرلخرم اد ات
 تت ذ تناماذا "تيا رقاماسأ نيا ماكس ثنحضث ىلراوا 0

 ممل ىلا فافصك عبرا انام

 يلا اسك وهف ”عبل وأ روكا ّ
 ١ 0 رلا اهلشمو نعا ومتبامل ةلكتقولاو 4
 .«لعفرلا اطابأملا اوهورارلا بأ لظ لوحدنا ثمجالو ربوتبلا سال ا لد 1را نعيمرأ رحلوا صككا دانا تيب خرب نلحاذأ ثني
 ىارلا لحادو تال سلم لاولارسكت وهو زسلهرلا |دوحيب تيار قولا

 01427 اعمل ل اطال ما نلعاولا ها
 10 لج انارحاراذاو ا ارذ ' . لخ د'تسل مهاو 1
 ا 00

 / لشامرعنوأ ٠
 ”اكلذا يرحارادلخدا ذا اراد]> دال هأو 0 ىف دنا ا
 ناككز يعل تورركتملا فرزعمااص ةراملاوض و صول او هرماحلار ارلا قاطم نم
 ارت رايصراوس تمردرتامدعب أهي ازارنذحمم انرارلا نمل دال مناع لاق اذا
 ذا نسحلل ا يسرنا :ررصلا غرضرعلا اتال يرحااراد تراصوا
 5 *” * ثاخ ضان أذ ىو اتناك هوجولا هزه فرارلا 2 رحل مولر تاَسعيل هبل يملا ف بفصل اهلاذاو نيعنلا ف ملبإ ةراخالا
 0 0 الليثو ل فعل ناو | 1

 10 ذاثنح ماورارلال>ربال فلحاذا منا احواش 11000
 ردم مس لعدوفولا سلا زاجل زوجا أضر 0

 كبك ما نم ناح دأت دات قاكازهو انف جحا
 راد لشرال فلح طيطل و كحال تسدراخلا تنم اكاذاو يلا 0
 ىللاججذ أيلو علا ادلب منلامل ناك اوراد فابراضعا | مج قتراد نالع
 رعصا دام مل تلك دا“ كابا ىف طقس طقس
 اح رلأ مح نفل ا كرام لن مو لوا اطيح م عياح واي دعمس
 33 راد 1 بي .بةةويبأا أبل. لعخ لوقف الحموا تيب
 »بلوف قانلا



 الحر: 2 اولاناتس ننااماج ع واارهم اهات

 ذل اقر ضرع دل تا نيملا لونك مدالا ذدو ل ابيع نو ثنحالا حرش نأ تس ا 1 0 تلارارلا :|وحا ذإوحل ٌ (دكلا قتلا انه دمرهجنرارلاكذ :٠
 تيس اذاه دوعورءارل 0 0 اد وعيال م ارهبالاب راها اذن ]حوا أ لح سبعب وس 1

 وني تييانعلا هود 0 لدبي مسا رلرتم لزنم فرحا اباد
 ةكبلا امهزذحاال ليلاو لاق

 لوحرلا ءارصراع وأ 0 ا هسامرع نأ :
 مان ثنع 1 ممر مرجل 0 اره احا] مي او لاا
 3 و دلي ازال 3 رزحا مسا ١سم مرهم لاب معلا قررج ىلاداعاطتيلا
 وسلا هدا يام 5 تاسبال مانررمشسلا ١لاوإ 4

 0 فقرارعر الا
 اتوا دايقانن فذو كلدر ودور ارلا يهز رباال ثلحأ: ذات حا كلل ىا ل. . , تقع اسره تماس قلي اماّرا اجر ع :
 هنوقامزارحالر ازلا اين لخ نال ارل نمأبجر اخ نك ب ابلانلشلول تي
 الو نالت تس ادربأ نلحور تسلا ل ا

 ا م تببلا لخريقح تنعم انا دنع
 نكساالا#نلاس نلك ٠ 3 دمي ى الاد ايه رحأو تيلاد

 0-9 ب اماتسل ميلا اره سا
 - 0 2 هان 0 “

 نا ال ذإ ىوكرلاو 0
 00 ايل نا 1 ا اودلاب ارارلا 0

 0و با ربط ترا 0 كرمال
 3 ا لل طرا
 تنحولو لهم عزم أني اهم لوزملاة الا ةلس ف
 خاعكلا ذأ 0 اوم راقاناو قف نامرا نو ودمر بلا رفعت

 ا عل سوم 5 ١ م نارارلا يد 3 ا هس
 لخري# مزن 0 اال مداورارلا قوه نمل اف اذانوعب
 : 5 درهما لذ نمخ يل © اخعلاقتنالا 1 |نال

 ا نة يما تيرا , ١تسلرارلا ىذِإَس



 / راسلاوانرت نالحادو «رتولا م

 اع 0 د ام

 1 ميم تشيدر الأ 5016 0 انالرنولا قم الح

 شيال انسب ل اثر فذ مو .امزكسلا قمتق ءاتموزها باهل
 5 راع امنأا مرببال ئسود فارسا كا سيرين دعدالزال دتولا ئافس
 ,اقببر يراعي رجلا لس ناف هريغو ابطا اكهوتلا لو ,ءانم
 54 ا 5 تمر هله ب تيزع هبال نصرا كاس عبر
 لزسإل عتب نائل مملع غانا نمعل مرسل كلذ 0

 مل مال ف كنا مو ران رس نادي قحربخانال درع
 لافو ىرحا 5 همدانو] ةاكس تدع لزب

 اهاراد نك اوس فال +011 ةرجا سلا يا ا ةراجلب راد لس ناشيملا وأ
 اد هل جا 0 رع رج

 .ةاتتش 2 ارعتزعلا بما 1 ا

 اس هاد يبل معتم تءافرلرقخاشلا] اذ هو بلطلا 5 1
 ىعل اقنالا مزلبا مال ثنكأ ٌةرحار سمكا همن نم كراتسي نا ئلعو سفن

 يدى جنرلباد را بف تالخاذو لوفر لدم قالاقتما ب اهزب هوحيلا عرسإ
 0 ل | انه كسال تاح

 لن يقل 0 000
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 تاع يملا ماكل فالخامال ارسال تبهجره ريق امن يل

 تمسرإ اأن تود ند درمعب رضي كتدحالورلكل وأد يلا ةدانصالاب

 الو فاه نمش[ اذا يا 7 فزتلا نضوب ملا رمد .رول مضِرْفِل مح

 اره نال تروا أيل 0 ا 0 ا
 , دارخ طر را هد

 / امرسلو ا
 : دمها المضا 0 0
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 0 ١ نيسايلأ4 ةبيطتحياررثرو امزك ل

 ! 7 ٌ يضوا 2 واديربثاو
 لاو د 7 و 00 راو/وب تلاد طن ناودل
 0 درو وااههغج 2 ومع كر رمال لِ
 فرحلا تثتجالاوّرُهَد ىرتس اهون هترد سوم

 نعيم

 5 للا داب اناا تابع ١نإ.هيدا زن نافا
 3 ٠ 0: ادعم اه موانالا الاف ثيحو ظافبا طرشس

 0 2 :«بملاوؤأت :الاؤو تراب نأ فارق 7
 ا ايالقاشنا طرشسأ نان لك اذا ناتج ناد لاتازووعب
 لاذناو طوي ناو اأن ىلك نأ تسجض |: | تاتاورلا صح هنو طؤسللا ت أياوز
 (ملعالا نول م تالركلان ازا نك ماخرن :ا:تلاخا اا
 اماحيلا# دمربلا مدر نال | كنكال سور اثر دارجنلا قست لوهد

 راوي دردسعلا ميك تلال وايضا نمر الأ

 ىل حا تييلارهب 0
 ا | هاوأن ولو كنج الوسر يل راو. ميل ا 0 ل .مرنإ] كدا الوصوم نأك
 ناننعال ارحأ 0 5 0 0 زر كنج مو د التبول توام .نائلاشأ

 بابا لع ورق رذنكال ملا
 لوو تسجاهحر احر دس 1 0 نمر راش
 ناكواذ ثنكاز ذد نمازه مضر نلت دلع ئواحلا واحلا جاهم رسلاراد
 نالانوو سل بل مال كنج اله عضد نيورعش تيل اكو و ثنيان نيغ
 راند ل مكث نيعال حا مع يس رحأ دك اينلاذ نجي لاند ر
 نوب رحم دجوول نا تلا ا يب اطمقسر ربل ةفصا مالكم
 دال ءام 0 و اهدا ا
 نوما د نانالان ناد لت هأ اازه برلكاال لاقاذا عب
 ا - نديلا تدلعتد
 ١ رم أن 0 الا اززخك ْ
 يعل املا ق نضولان ال :نج ا فش راءامرمد لك 0 !4بال لحازأ نع
 : رمهلا |ازه تسرتشاق كلارك رعت اخماب ا
 3 لحول وطن خذله ف نمو نفعت رانطا اما ذا ثسك .



 8 اتتعارا مرسلا دبإ القل اذ نأكبا| نا

 هر طنا هجر قعر انك اعمل د

 كلا 2 اق ءضكلالوميلا
 طرشلا نال صنأ "

 رحردجد تالق ا

 0 بح نالرف ل اهانهو مذ ف ا كلل ا

 نمل هلع ىلا مدد هس راع رف داي

 ءارتدازم اكل اما لعأت أساكللا تشب _ةتعلا غرر

 ا عنا 0 ب

 0 طر 0

 5 رمل يساهم ا
 هر اعسالاد ترْضاز

 0 اع نعال دنعإ 5

 7 رلل
 ا ناواءلشلاو "ل امرت هليكوم اكمل

 0 د لام نع) دار 0 ّْ كانَ

6 

١ 

(ُ 

5 

 ا

2 
0 0 0-2 ٠. 

2١ 

 لك ىو مال م" 0 30 1

 2 0-20 0 يات _

 اللقب 0 0

 م دولي يبان
1 0 0 1 0 2 
 رمل “ا أبرصوربعلا بر مس ينل مبكرا ل ملا قوي
 صمت لاومالا ليلا ضو كولا م اذاال !لكولا ل كرس

 ظ

 ا
 ٠
ْ 

| 



 مالننكال بحرب 7 د ممأق 0 لح نمكرب لاراولانددرصلاو
 «ارحال بيض نال يامل ايضاقو ا اناطلس مالا ْت :ناالا ما وصن د الد مرمصئلاع ال

  0ل 7 ١
 2المههنا ا | هو :
 م :انتلاةكرل نو 2 3 الا 0 ٍ
 سا هلصلاقوا ةالصلا جباخرسألاو ,الهاو ننام نازهلا ةوالت نازل
 | قالو اريكم وا اللبرم دااجسوا اير ارنا تلا للاقيالذ
 5 هتك لنا ثيحلا مال ا مرج هديا ذ ١(لسلاو ةالصلا يلع
 : نال للاخ دك اسر ىلا 1 نا ”خارقلا لت مصرحأ مم

 و داري ذ 0 مال 0 ١
 م 1 ا رمزا 00

 0 اة امويولاط تنال الاموهزرتم ترفاَوَأَر 3

 16 مرور صر نام نع ايي لا ءاواضر ثا صف
 / اك بلل مرشن نأ (٠ ايبر كلكالا ازفر
 لافازاوم الذم نأك ملول 00 م ا اشد ناعم 3 8 ل يحن

 ريب وحدو ٠ اشم لوقا اذه ناكل عش نال
 م مهر نسال ىنبوح مال واحلا ناالا م م .ةيهنطو 9 اا نال بلم رز
 ناكت' اسيا داالا زج زتغا هذا ئلاخ رحب أيا نيخ انساب امس كاوئكاضل ترعب و حاير ها ملاهراحب مساح
 ا 5 مر ال ايش ةاد 5
 هل الك ماسالا ل 8

 : لدعم اذ م لا 10 :
 2 كن مررخ ناب ميلا م اال ارمربز ربع "ليلو ١لاقاذادع يروا ين : لأ نولي لق 0 ناو ماما م اازأ قيرصأمو الب نس اراساارا ١
 ناسدلا هزرهي ناك ثحعو راسا اذااماو رواسب فرشإا 10 هيلع نولدخلا لارا شما ا كاملا :تاصاولع)تشموه ام مزيرسبل الو 00 ازلو اناا لكم رارلا تج:ظوراد]خدا اول لاتاذلالثم تنكوإ
 تيار دتتم اون علب كزنم اموتسل ملا نول "لو كرات

0 

 م



لا ل ةينل منو لع انهو كلما مابتلاع
 كارصأمو هارقو هياقنلاو ةيباقو

 3 ”هحازآو نر ترص لكنا تلح اذ فوك فخم | يلإإإ

 / تار أ ب ال تال ثنح هنيعوأ فيضلا ايمان 01

 هارت سال ا 00 1

يهحيمساو راشالا كرتون هرهارلل اف نال تما بج رش
 كل

 كلما ةفاضالا لاوز رهن ثنكالف كاز اع

 ناتي انرعم ركب ثيح هنزل للد /

 ا 00 711100
 ا 5 نيبللل نالراكذو ماع نصب تضيرءار قمع لوح 50 0 و انامز واخ

 و تروصن نيحو نوع ثلح هدا ن هعمل يلذك لذ

ل مدأ ع درلادرعرلا منيح داشساللعتاؤم نال جرا
 ف ميس نا

 لك را رت 0 لسفعو مورلا رب نامل نيطلا ىو هولا رم

 هانا هسا دنا خي بح 1 ا ع رغو ةراق لاك ندح
 0 اماوو امرت |ذا' اله تاي تارا طش

 : دال برر د 5 دس الا وهف فن ورلابرهرلأو 16 ا 0

 لصت ررب لذأره 110 اانا ا

 0 ى ففؤنلا بجوث رب لا 'يععر 0 0 ال :ةينحيارنع

2 

 هسا :نن ارك أ هرسعو

 ص انارشولْتَنَ ا /

 00 ذاك انك رث سمج امازأ ةرشعو إب
 ره انعاذ ناو . نويرشلاو نوسلا أوإئمو +4

 درتي ا يار نا دار ملاذ

 مانا ةرثعةريثأ م نصوازا مآ 1 2.رزنبالواارسع

 ا 207 ام ةرتعذارب مايالالشو فءاذاركزكز
 ارث بوسالا م ابا أيالاد عفن ارغتس هالع :درهعلا قوم لخلوا.ثءؤعلا ٠

 اني لذإ دارا ممزالاو نونسلاورتعأتش 6 :نلارهش ورّملاو ةحسس

 سدني نافرح مذ تراس نبع لر لسن ناو :

 : نان زجاج عم نع 1
 شادحاو نوال ارخآه م نردع ىرس نأو ّش

 ل مص نإ 2 شريعلا اثر ًّ

 اهاريع ىرتشا نا نار حوف برش يعل وا لاق اذا معلا



 ع تا اتا سس ع ا و

20-1 
 اذ

 نامل لسا قاس هرغشوكيال خلدا نيل ,نلو| نقتل نأث نم تمت كدا
 كانلاقتح ند رخو برتشاربعلو ال اقر حف صذلامار ةنران لف لوال اماوربفلا يسلق اللات لخأ د نعد لضابعم هرتش هي نيدبعٍةَرئْبا نآوبل
 4 دفنا تصوبالدأ امرتشلاوهزا

 ل مج تامو ساذا يرتشا بعز خا ]قي ناو
 4 ارخا ما اا ا 0 اريحا ر«اشادانك
 ]يرك لام 3 0 يرشام مور ملام لك م

 2ك 5 ومات اقلط. انلطوا َ عزنا )م

 ا ماو ف. انلطرزفلا + نسل تول
 قع 00 اع يرتتما اذا ذأ حولت هيدراش ا لسع (لاقاذانع

 ريحت ورا ارك ناسا فاسو ديالزالا ذارخ 00 ٠

 أبا نينا ن كيل تلا راتساا اذا 1 مب 1
 مردجل تن ا ملا د 5 2 لوم ا ا

 0 ا 1
 5 جوج ثحا| ماي صرحلأبن تاسللاو نواطلا وعر سقولا كلذ مهتم هلرغ
 اي رس 5 ,اقنإ اقنإب رحبال ابا اثرانلا هنأ فلط َنعْلُو ىزلطلا وترا مايا 0 م نالامحال ملا

 يار يا نار ىقرافلا قالط لطم نولي [تام م يخاغ ةأرم اعوزتفاثرانقلاط
 :ايملخو تامنأذ أهحرزت ترو ردسي رس نالط نال عربا مج. نشحبإ

 _ نولي اهرنعنأت لاذ ان يزاوام ير ا عرج وكيو تسنول ارا وعن اره كا اهربلع دارح اد ضيملاب ايدو لوحيل الم تالاطالر هم فصنر ةدرشم لوحرلا_رهلإلك
 الملا ةاعمتيملحالا رعب اب رتعنو ,تايهيرخا | ني تولظن أير نم ترتد ارأن عفر
 ١ رس سو لس ابعلكو ل را
 8 2 كلارا رع 9
 *اينوش نادك نسل يارمأ موف رشد لربع]كلاذ اذاعي : 3 : ف ديس ناواعماورش نا 1

 ىفلوجلأ5 "برت بلو ةرصرا_ل اأن ل و
 ابا ورشي نار كلا قتعو تعض قرشا

1 



 0 يا

 نمت ةرياو دنع فلحل كلم كح رس 2 مب

الخ ر | نعرنم مص ,ةرافكن عابوأن سا انو | يسد دعب
 قاشلا هرفزلا 

 5 نوه تيب نالاقنار هن تلح اربع يحتم نا مما ااهمج

 محلا لعل :سا1ثران ماعز نا هنح منجا الراعي شاو رح

 0 3 سلا امهر اقرقو ةونعلا» ملعارَسلا نبالاوا بالا ءاس و

 م ب توتعلاكجلح ذا قتعلا دلع ةْنلا | قنعب نواح

 ٍْح ا 3 0 8 4

 م1: باي طاب لح ل
 ةانكسارعتلا ليت 0

 ناشد التسالإب كس نرخ اا الا هارتشا مى

 للزب لات من مي

 را داو

 0 يوت ياا 3

 ايش مملح صن مولا قنع
 9 0 ةرور ةبراجتس رس نالاكاذ

 مب اا قلاب نيا لمار

 كونا اررفرعأف و ىاكذ رحل و رجوب ئ هببسيلاوا لاا فاصموا للا 2

1 0 

 .٠ مل وى نا اررفاعرشو

 4 نس ماو رزعلا نمت ريش لم / '

7 0 
 صورا تاه 1 0

 اريمكلم 0 رضا ذالا وأكمل

 ' يمل ابا قاطملا كولملا ىزخر الث

0 ا 0
 

 5 نيح تملؤالاق باو 0 رس ربعلا ْ

 ريخر لاهل قريبعلا لآن تنع زهد انعوا ارحاذه نريبصل لاق ارا ىعب
 اى قتلا بانج ال:لاكلا قزس نال ًاهونماشس نم سعب نا ملف ساو الا

 ارحل لاقاذأكرأ 1 ول قيسأبف تلاثلا يرن ةونسلوالا محل
 تالظلا نأ 5

 اقرأ ومي تامل لس ارم ا

يو كلاثلا تلطن ثيح هزهر (ذهوا ىلاط هزه هئاسا
 نيل والا ريخ

 اصيكو هريغ نع نأتي لبي ]عش مول لع نا



 ِ هناعطاخت :غابص 0 اح الاوو او 58 8

 الل فرميتقل منن ١ لع 3
 3 دادي لو" اكامنوكبال داو ولاد ُ : را كرا نونا ا 'ٍ
 3 1 وو كعمل 3
 1 ارصلا ار 3 رلرأ موا لوجرلاو بلا #
 كام ىرلا مون ذل ا

2 0 

 0 0 نوماس اذكرك "ايار نسل هذلاو الاب ع اساهجاومتتف بو لا دز ىملا,:قلعسم صا ضحالا 00 2 0 + سئل(, نال اوس ثنكال هرما ورع ردو 1 0

 رلوا ب الوحدو ب 1707 ازاي
20 10 

 و ملل 0 اي سج هالاةرا هارفنع 2 ١لائلل شرحا اذا مك نيبعا
 ةيلتم أزعل ناهي صاستحملالاكللل قر ناشد
 53 0 0 20 البوهأم عب
 ا ولا نع نابلا تلق اذا ماو بع -

 0 نعد 317 با طا
 نيل لال نو بطال. ساصخل ماعم نبدلا هسا داوود تس وعم نعل وعمال ذا ترحاو وا .هله ترو اوس

 ١ نسب طس 1 6 سيم ورصد صااناساتخال ل 0 آل[. ااوسو هل رات وزب( اوس تم اكل رالضؤه اما ىط
 0 مو ا

0 

 ا دا 0 6 رذ ا



 زعل وار درا لحالإ نبأ ةةرارس هلة[ يشدو بل سامنحا
 يشل ا ثنا دز انلاوطسوملا فيا ةنيهجلا ف قرتسا]ل اهلمك
 نري لا نازرك |: اين !اذا]مفلا نال < اريوربوأ ةرمأب ناك
 1 نع مزال انوص نعل نصاصضخال للا نوت نا نيعتو ؛اوس مرشورمألا
0 20000 

 از ةلحال يف 0 لالا حد
 0 ل ةزنازوب هلحاإ ارق هذ مع أسف أبل 0

 ل يحل مالا داس ةرسابت 0 جيبادا ىرعرف رن
 نلجل نيج سر 0 انفو رمأر عبو هرم جيلا عيولجال جلا نه اظلاف
 زاباف شا لخلبد عر ل ميلانو 0 4 ايفل جياالساو
 ىلعال سننلال ولو ملم فواحلا ةز اجل ف ل" ا دج اركر فلام تكد اح
 ارجو طم ب هلا انين ناو اوفو ىتن اثنمج ل يلع نب د نارضو
 : بعسل د نابي كاي

 نلت فذ نأ 000001 :
 اها سلوا, هايس بيتنا عم +

 0 لماهلا يم لاتن خا ةريالع تن اهجيزل تلاقاذاؤعب
 «ردا /تسودولا لاق انه كءارقو نلمااسبجاو موعلابللا ذالأا اقلا هله
 :ء ااطناه انصر يضف 'م ولو بلسم ايمواكل اباوجح جرح ةلسإك نال ىاطتال
 ىو ”ءالاضفال ما انتك كون نالت ابر اهزع ماكلاازهب ىرب نا ج2 مرضت
 وألا مياوتنا ملعلاد د اهدار رهاظلا ىداخوهر ماعل(صِصخ

 1 رج 12 توسل 0و اا



 2و ل كل 5 ارىبجرمر_ميحرلا بجيل يا 1ايفلعاب
 يللا و ةالصلا لع لاق مف ملاخدالو كلا وتلا جارخا اتيدا 0 1

 منعورلاوهذأ ناش اعىرتشيال ياخ 0 الو خا ّْبطحإ عدلا طال
 ةملغل 0 ناالاةوعاب يامال سك. رب هورشو ىلاغن لاف 0

 عأبووتل ا .لاقي نمو منب نانا لرمتأ ل فدعتم تاتا قالا
 فرع منع

 اضيووضرا نما دن اكا.جلا عا هدسفلعالجإمب ىملا فام ارا الخ
 00 وعلا ىنبلاوع سول

 وهز ىراد اديزت جل طوف مراهظالا لاح لاغلا اعالج | نعوأ ّمدعنلا

 : لطصالا '
 : يسم لن ناو اول 0 : 7

 لهو :راخلاب 0 ا ةلطصاق فيلا

 ١ مالررصمل ايايفأن ادار م و (لبثو

 2 1 انا ج انالاو هز 0

 000 رس ميس ميبلاوصر ني ةعلس ميبوا يامل اوهو
 لوالا_رّملا نال هانا ئلار رابتصابو /لاوهر نيعب نيد عبدا ملا مر

 تام وساد مجاري من داير بتعا ناو رمراسم يسريتعب | نا

 سس
يا هييعماماك 200 ضاملازعصوو

 اه

 "ايوا تبرتش وأب ل نيت اعلادحا ا

ب ناإف بجولا نا كن !' وعع بابجالاف ممالكرم
 0 ثار ثعب انقلا

 ََن نانادوعلالهو ان فنين افلا ارباحا كس لظغل

 بحول نالوا مهني رتل ال نتج يسلبف |ليزحالا نآالا لويلا فادوجوم ال
 ا املوتلا كونيال زعل اهر الا لع باي
 اعرتم تيئزماال بدقاعلدحل ملم 0
 نول ل لا اال كلذ نم را هيمو لاَ

 نعانههارقو لرتولا د بابعالا سعال متل لعإ

 بت غلأذ لا ند أنفحل وبلا لآ لوملاو ب لاف كل + 0
 دوف يطول لو ديلا تألم لا توفلطنت توحياتيب مل نك

 يي لا : بطال لمت

 هنو ألا غي صومت ىرلا 0 +[ لمعتم يا نانا م

 درا“ هج

 رو ظ 55



 هلق اوأ انيضياوا 0 0 0 8 انهكرم ا ان ارتياد وظف ال6 اب اهدجلا ةنيخ ديعلا انيامضالإ فش اناكاذاوانح هريخ معنوعلا ا كيم انلب كلماتك يرش ومدوا تيضر,نحالا لرمي لنمارم تع وق نارشم تيزتشاو تحن فددلعل دايلك رس امانعمو دااعرتعن وم انآ تيزششاو تجدر هو لوشلاو
 لاو ضال طفلا اه اؤاانكد ةينلا تورد رقع الو لاخلا أبو

 لاهل م تورب ىرتش اخ 1 لوعم تبوح لام د
 لاقل ا يف تورم ارأي لمعلا ازه ئمرتشا هيابلالافاذأ از رقم1
 ا ا را ترس مال دنا رد أل رداحأ 0 0_0 | طرشلوتملاو باكإلا ناعما اع دورا نع ةياهلا بحاص هلت تعي ماق تيوتشأ 1
 3 و مج فىزتشلا ايلا 508 0 دورنا ا ١ طاغلا
 تنوكباموهد'سيسح بما ناك اوسدب عيبلا موي وحر ا

 م العاج ضيلمم هني نول اموهد اسينوأ ا
 ىيلرلا كن لفن ميلا هلسلل 3 ذا اعتمدا مج أشاو نياك مك لمح ماعلا ميد ةدرقإ اىداوفلتخام

 9 للاوللا اذزاحوصل مم لحاو 005 اكويبلاو
 1 رششيل ناو ازعل روبي انزل نار ا
 لامتل بالا ناذ اركي وب أ مازهتبرتشاو زكي مربعا نه تين لوي أ
 ثالبصا ناككو ل وباب ظفلتلا ىلا ل : نئرابعل أماقم متابع تملا متقْعْس
 را حاسوساو هرج نا 1 طهدربورفصلا ضيقي يكد طاتلا بصي حن رولا م اربال ناعيا وص شلميلع زل اذ ءانبإ لع ردعلا كوك ثيح ملف يحأ مولتطلام اك لب ذ|نح رف عيبا مضننح

 : كليب ثعلب بير يدع
 0 أديب نأ كج الك
 2 ب لاذ لدوق اذار

 تيب حرماناذا انك ُ

 تويم كي مرج بحرا اذازع
 7 لوكا .ى اناا 2تولب منال هجن بيحوملا بىضرم_معبلا هك سارا ى دبل يطل 5ع دارعلا ىه,ربل هكا بجو ىت/انالمحبلا 00 ضعمل ]بقي اربع كريو نشلا



 كي ناك موا عم ثلا مريمفل تاماذ 'نولكات نهد مولعلل ميزالاكجر
 كوقدوا 7 ا ا

 ف كل: نأف امهم اريفق تلّش لوفض ةرثصد منال ةرهنم_/زيفق كعب
 نآلئارتا ركاب ناقل اذاام تالك لوتنو باكا ماحْشَسا كولي هقيملا

 0 ِترتشسا ىرتثسملا لوقشت لأب نيرلا بره كتج لو
 0 مريت هلام :صقق
 هدم ا ا ندسو 3 از صخر ملا انع
 0 نأ هلوقو هيبلا 3 ابوهر ءارتنارصحلاب

 دو ةدأذ مكرتامدرحالا لأ ال أبحوم ا نأ يوحي

 00 باجاك نافذ تيرمتلاب و اض,ليلدركذ نال وق اذارضعملا

 - نفق تجن لاب نيره كيب لأت نأك هب لا ظل ارمركاذااما

 ةاكرحل لانا ثاذش لحب ورا د ااماو ف كامو ارضا

 لذ ف وتلا 4ع ننجول تلم اد ماوس از وجا

 7 لوك“ ماو 00

 4 2 : م 2

 ةلاك لان رحإو نيذ ع 0 بحولا عج 2

 1 نال ميس أذ ا
 اا مارس .يرلقاحلا 3

 00 ا ا ةعخاز أقأو ابحولا عجررتح
 ا ا أجيالا نالف بحإلا مم اذأاما مله
 لضاهرح' ذااماو ردا 00 | هلق وجرب نأ
 0 اج امانا سري :وخرلا ]يل ايقلا
 0 ةرئقنلا انما نال 0 ا

 ةاعاس شعت نإكو ةرحاو هبسسل لعن هدزاعتمل ارمومالاو ةر بطلا باتكى

 اراد ةفرعم مربالو تل نعت درسا اقيَف حو رسعلل افيد ىلو | ةدحاو
 00 ارسل 0 0 0 تبا تالا

 لرْال ةرحاو علك اول مرا الا يس طوسم ىو ىذعلا نعرصا عال
 0 نياق ها

 ةينانابشي انا و ا وطخوأ 0

 لق نار ن راس ورصد ولالا ب 0 باد

 ١ :اربري 00 وقد أمرت اما

 مر



 .اداداتسذب الاكس ارم احا مترساباسد 0 7
 ىدلوسراب

 عب ا تحد جيابلا 00 ناكلذدو 11
 ىَقش هلاقام لوعتو ىلا را "لقد لأ: تالكأي يلح اللا ببإ 1
 يك لسرل نامي 4 رد نكاد سلم ىف ممم تسرتسأ أيرتشملا
 ةراجال ا ىف باولخل كلداكم 00 با يلا مالكلاصناف
 ىربع زون لقف عنا هاب 0 و ةياهللا قا ةباكلاو مبلل
 كر دل ال ب نأك (الاو: ةالصلا لع نال ب الفطأكك لذ تاك رايد 2 مف تلقوا أ تيرتش اذ سلبى لاقد باذكلا لصون !

 ١ اانع 3 0 0 عال فلو 4
 0 رايب: ليجد الافصرر نك
 مرتلبس ذا زمدك شر مساق ا دور يرش اجر 2
 5 1 -اهوعد' طنحورأي دو م يب صزارتحاو عد ةيوبر نك اذ رغلا ا ةراشمالا نكي نق وا يبم تن اكءاوسضاوعالا نان وعن
 نيل 00 ازصننأب 3 الاحال ايزفاعءاواسم مرا نكالذف
 اذا ملا كلل“ 2 ريال دارا ق ئصرااو#
 هاا ٍقفصووال 0 ليصعت صربال م 0

 نمار

0 0 
 5: وقم تاليا ايلا سال بابل "مد وكأت وافتمتوأي :
 انهىىلا يسلم اره مرفت 3 ننم تدنرحال لأ دما 2

 1 01 رس مالت ورس نان هل
 «ابام سره هككلم نك ةنيعتمرغ طنمدلو "لطرح رخام هيدا كرام
 لع ليرد ايل لادا رابحاك رتل عناد انهو
 5 ناكور 0 0 0 لاند اوه

 اال



 ”تانلبواطج ثلا خ ام نماهعابم 11م و ئ ١
 شا بوس 0 :ليط و نمرلا هب جبال حلا وجبال درا نك ١

 37 سد مدد رزاند ةرشعل يرن نأ لجاهودولا أ لسع فارسا اي ظ

 ا
( 

 0 انرلاوه درقعلا يلع قوام جيابلا لع عجم ئدلا تضجردت و دفعلا البان ماهضوع
 1 لا ا انكم يعل ابدرمول انكر عئرامالا

 نسوا م امل كلت درب ماذ ةجاتت مم املا ت درمل ماسباتتو مرد ذلا؛اههعمرتشا

 لاا نع ماطر ان واص_رتشا ل جرا سو 2
 تكلا 0 ا

 احا امي 1 8

 اتمحاذ 0 2 0-0 2 3 28

 وزال نأكتف 0 5 | 0 ٠١
 طدالازع 4 01 0 َ

 تال تليجلاو | دوعمل نلام 0 اراوسؤرإم اكلت فزمافيلا +بلعامإعما

 2 أضن مولعملاف ثرعلاب مولعملادذ | مولعملماقيلا بعام
 ُُ 0 7 0 نلاانمكل

 5 نوما لاين امتنان هولا 0
 لارسفن لاسر مد دولا فجاورلا ىوتسا نااوعب

 ا ناكعضايا رم هلع سا هيي نسما أذ توتا ناالا نيني
 <20 :دءاش عيب ياهرتشما طعب

 7 ىكمحلا ريم اذكرك ١ د رشا ىذ 0

 م طمااان» تانتر 7 نا طقغن امدحاو او
 بفرح والا ءامؤأ رم . رالصأ انه ميدل د

 ريب داتا تراقت م نأمانك ؛اينسرحاولك دارئاود يب

 رنعاطلا قو ىكرسا مر يح ادن ع طقثدحاو ف 0
0 

 هربصلا لت 0 0 جاو ملك مثرعم ىلإ 0

 0 : :لوهجم داردالا ْملَجْدال لوهجم يلا نآل

 رواد
 هال دل !ةينغتدتا 0 2 مارا جو ومش

 امكن عض وم ا طوسملا نحإشت

 01 ىخاو 0 هلل اقاذاث 'اغلالان عوامل 0 وا

 سرس لك ]حر هارما تمن انل نأو قايساكرحادؤ 00 دلك 5

 0 اماو ةراشمالاب تل ا أمد كلزكرملا اهرامكو رحار هرطهَس رمزل

 اااذالم نال ميش 1

/ 

 ع ىرتشلا رعب الش را 5

 ولالام تنل

 مل الل هعترت ناالا هارعاىف دسْملو يك يعيذ



 تنوانتياذا هاردربإ 07 لحال لقد زري ردع هير ماهرب ءودملاك
 ابو رارذالا تلج 50 الصا صي لف ريب ةاش لك نخ عبو ريفا قدارفالا
 كلامو انا لوفوهر اللا قنروهت اضرنعاماو عك مسار جر فينحف ا نسدحأو
 *ىحاو ظروجال اذ راكان ه وارهالا نأرعرم جولاد ىدبسدا مركرولو
 انك رؤرزك م ركلا اذ برع كم تعد لاقل ةلزاؤنلا نعامت و ؟ربصلا فالك ةرنع
 لكلا ا هرنعر وجيالذ: 11 نأ ناو هروالا ليعر رع رك نا تكرحاد ءاورشجرملاءاذ وردم مدع عرد ذولا ناكتنأذ

 0 ةرئنمع دزاجحا رص نم ةاموا ةربص .ماريفذ يزتشاواد م
 مال 6 نام - ازكو] حرم تاويل 00 0 ع
 اجل لسع

 1 فريم 5 نأ 37 5 : أ
 ايلا برتللف لا سدا 0 ا

 يلا دان انام ملعرممصلا فوسل عب 1من تصب دوجوملا نخاب
 ال ءابلل ةدايزلا ةمانلوع

 لكلاب هرخادربخ 7 تالاثأ زمانك :
 فش نم ميج اف ا 26 3

 ىوكرملا ملا كاني يجى زتشلل دار او ملرتنوا نشل لكن هزخاي
 نيل قرملا مة 0 دابزرلا ل مسبب هالك نأ برا 3 اواضملا ىث اذه ناجواقلات
 نئلا توأفن الفنْيلا را ان صولاو ؟عيزل فص يذلا نأ
 مترانت ترافتبو م هلباغم 211111 «يزلا تواغَت
 0 ل هارتشا |اذاه هماوج توا فتي امن اره نا :رازكلا نءامنر

 ل و نيفيا ببعسال هالة دايرلا لدا رشعر سل وها الرخا

 بيرمريؤل امل اسا نايو بيعلانىصوا لانا 0
 اا 200 نإ يعزم انين اه 3
 نزلا نيازي رحاب ترتيل نق كلك ا (يعاربع ءاباذا
 ان بزب :صكزخأب نادك“ ١ نْلا مق لباقي الف :ورزل فءعيزلا اكتصوزسيللا نال
 ل نجوت مردب «دلك ؟يدأ ةرثع مالع اي ناز
 0 زملا لرزنلا والقا نا ذا هه زوعد نيرخ ىصحلاب هدخأيا مان رشعرحا

 كانا نر مزقأ نعل رج طا نس وت ؟انإ ذأ وج



 انسان. سا هلصا دال اصر نكاد «لمزلا

 ملل ةءان ولاة فا ستتلا قتلا فرتتلر ايل يرتنرل نك 0

 : ةداب لا قولا ةراسإ 3
 ص بلوأ ارشد زوللاوز ولو 0 حي 3 0

 نول د نويل عب مصر 1 اكوا كليك 5 35
 أمار عترسأ جروب الح فو عرافل يال والا ةرششش كئتسفلا كازكر

 ّخ ابلاعمرتنل ىلا ولست 0 ءاتاننا وس نانلا وت ّ
 وتعب مارد :
 4 تو اناس م
 0 و 2

 ستكد

 للا والاهل قرب مت ل 7 و 5

 نز جدالفل نعلن مول نالبفدر:كرلفطل 0
 ١ تنوعت ايرعطق ىرتشلا لبد ىلزلا هركذ اكل املا وذ اشما 0

 ريسفل تل دعاه تب طرش ناو لب لا طش و |اقلطماهلرتتما اذا انه عي ءابلا

 ظ م ءرزلا عيب اركوريغلا لكم لهش وهو ريحا فتني افتتيالاشز !
 وصخلّتاز ةداز ,فرصن من ذأرب 0 الا :تفاباركم نآو

 هارتشا ناو تس قرص الأب ايرجاه اقباناد ةرىوظح ةهك
 مصل 20 ةراحالا دل سول تفر يلارغاارجاتس|ماقلطم

 ضرالارداتساو عرزلا ىرتشا اذاام نالخجا .اريبعم تذالا درج عش فر 1
 1 زها ع ر 1 1

 ا اناتلطماهارتش اولو اذبخ شرؤن ساد ةراخالا نال
 صضيْعلا رعنولو للا نع ميابلا هل ب لا وش اذ نماذ فرعي ال ثيحاطلتخاو

 .لعلاو ع 1 4 000 تدلل ا الخلل نايقنب

 ضارجاتسي نارز حال( معمل ١ صعب لوصالا يرتسي ب
 4 ا كدا اسلي ررلا يرتب علا صعبب ءر جرزلا
 ناوهرزحا تبرطو ثييللاوبا لاق 5 مرتحاج_ضئامرجن ل لّوصالا

 34 7 وزؤام انأك تندالا نع مجرم ماع اردلا قىرتشملل نذأي

 دولا زمر مجال بهزلارهاظْه رز وجال سي اهصعبو ميخأ.ضعنر ناتينراع

 لات أناسا ل لاوراثلاو ناكدابلا ى هزاوجّومب ىاولملا ناك ررعملار

 0 وح 0 0 راع ولدرب زاك انا حا نعمكو رم يرانا تنانلا

 3 نر مالا وضل لاق معبد اضعب جا نتاع ال

 ١ (لكريدسيل. يدق ارم نرثي ناكل(:

 دورك تأملوا ا م لاوس اادسااد طرب ميبلاوسفب 3

 وا



 ؛ 0 دزوادرطلاو دم د 4 ع
 .. تراس نيكس اولا زدت ناماناطرجالا
 نءلكذ نا لت قرعلا رح اند املا لظتزولاوركأد هريزلا 7

 حا نيوكمم تن : اوس الا 0 ىزعتلا لعوطو 1
 شئر ملل دعن نولي 0 ,ايلالعرتنلا ع ع نبا كورسو يلح هررع ند
 ةفحر أنبا ةيلعنال“ توورارعءا شدت :دلارعد نزلا اسرلعرتللا ا
 نايف مح والخ ماكرو تيرا بر/ نأذ دعو » رميملا ولو يلع 0 نولش

 : نبعملا نق عازخأي يي بايو ا
 : كندا امك جملا ذابيد ١مم لس ل كاليشمو 5
 يعشرنملانلالمارئلاهرتتلا لسربلا: 1 ف ب ارنرلا عاري مزعل وان نموا
 وباملا نح نين بل الو نقل ارم مخ نيينرت كا وسما اوال
 لاتينا انه غوص ولنا ا اا ما نيو مجيب اك
 ايلف ١ ناكنا 0 ةرضحا اذأذ اق مآ لعب مييمارزحأ بلا
 00 مبلل الهجر 1

 5 5 ةراانو طيار ا مدرايحال اموهدأمر ل وكي ةر اثم 1
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 آل مارا ارهرهألب ارك نا لزفل 10
 رو 6 01 ه7 1 ماعاش "لا فايع اها ير طع روب و زم ىأر ن 0 001/6 قرم

 : هل لوغلا 4 م ثراحرما ةيورلان نال بوراك اول نيج ىرت أ 00
 " وز ناو ضنتفلا سالو يلارنعيرتشلا درب مو ميا نزع يل الار لريخم م نام مأد 1 0 . :

 ىف



 - باها كيان فاعور

 اعمر 9 او رغم ىسملاب 0 1

 قلع هيرو ١ زئللك نخل اييع مي !ابدحو نيد ىلسلا ةرطغلا نعولقيام بيلا
 0 ف اعثرقعل ا ظ !ازيطط و تنلا
 اهدزاحوا ساكنا لعام ىرتشا نر فعلا ف طورثملا بوعرملا فصول |

 اليانيإ ! ثاصوال ادام هفلايد هل نأ !سيلاو هدري وا كدخا ياهل
 1 ةقحاما لوأنتلا. ةدوصتقم تءاصاذاالارتعلا درع ثلا مش

 لا وكوا ى فكردرلاهننمي ناباكحو 0 ”انمدا 1

 لكي بيع 1 راجل عير :

 بهي نار بيدا هوو م هاذا كتلك ةرخبا اذلأق
 بيعوهنصْمْس نأكنا نس 00 قالو تيعلا فاناسنت
 ,اّصل فلتخا نا يناخر انتل نورتسملل ناك ..يويريلط الد كزتالاؤأك

27 000 
 د6

 مهمفلا_ تبيع أ مو بعل داو

 1 نم 1 0
 ه ارتشاذ ماض برض نم ثيوحودأ عباملا لاو رهرو مت الغ ىزنْسأ

 5 اكوهد نأ رلرسل منذ تاره : نإ ع

 عير ايفل رد ا ارهظْمأبنتف بيعأبل لعب وألا ارلطلا

 اسوورشارل و 2 هلالاوورلا ]سيلا يباسع تن كانا رح غلا نا
 1 درلاهل ' 1 ذ 0 0 0

 مول تاق ا 2 425 ا ىف

 ا :

 > ٠١ اندر نلا ف عش 0 :
 را "علا. عاني دعب از 52

لولا 0 ارح برشو لأي تاغ ايفدز امال
 

 3 0 اا ايمو 20

 ا ورا تيهف ا 2
. 

 الة دري نأ ملح نوجا ب كل هيلا ا ا أك

 6 ءل بهدربال ذاق وأب يجب ىرت خلل رنع ةيرحا اذاام تالنع ككد

 لح أازيمبش بعلاو
 لص ا عرعنو مبأب سد ْ



 0000 انلب رقورتمو ىتشلا
 عاود أشمل عضل :وابلا لف شسازملا قلوبا ذا في ىرتشا] دنم بسلا درع
 ف تيلورعبو ةالالا نمش ع 0000
 0 الحل عيا .أىلا سنع ثرحا ذا ام!نطابلا
 ألا نع ءعريرل وصلا قِبيشلا د ارحل ب داخإعاذا
 6 .ىرتتملل 000 5-0 0

 دركوازعسل ورع
 مري لو د لس هن "تاغ ب 0 00 اريوت ٠

 . ميرتشلل ري هدواعم ابلاديؤرم دياب هنانانعم ابل تلات
 اراندوهررخ د

 اق 08مل اوت دوحه ارتي أ
 اهردواحل مدل هلا يسال

 م بماي ميال 2 0 ُ :
 انزل تيكا وايد ا

0 
٠ 

 ْ , مكوه ة
 0 مج وهج . نكاد اكدنغرفنب 00 10 : ١
 0 ةرانلل د رانك نصعبلا صون 1

 24 : 1 .٠

 0 دما ذا ةريصوس نيب نم معلرإ
 نمل ءاننزرااماو املا ق اكمل, ايل ةدبلا 1
 م ىضلل ال نمحاطالا ل والاف راو 3 ابالو اناا بيسل ف نأ
 نال 000 ةموصنلل تتماشل 0 5 م اومن 39

 ا ردايالا ت

 يما ا 317 ميد بيعاذأ م 3
 وأ مج د 2 ريتا . تالي كثعاوأ كلحأل /
 ' سايلاذ اتعالااماو لعمبال احول: أتمالو تتسلل نالقن اما
 ْ كال |بباقتعلا نال عج جر نانتعتالا ١ اكو ان ١» لأكل عنب انتمالا نال موحرلا مرع
 تايم[ لاتفرح ٍقكلل تشيب بانج الخاص را ىئقلحلم هرالا نال
 يحتم د] أ اوان ىرللكن م : هياهتناب موس وا را اين كاين
 7 مما اهلا عماةنلاررعت 2 مملَرع درعمب رالتسالاد هردرلاو

 هو

 مر



 00 انعدم أ: 55 8 مار

 - 0 ابسط دسا نامل ياما
 ناسا كربه نا هاياانره بولا 0
 مما طرح نيل .امخدالا ادحودال
 اناا سام
 ل ارمزعتلرسبلاداكالا ماد أكرتشم
 لمار ماعلا نال_ضعمل نال ضعمل 0 0 كلملا بسس
 تان
 قم راصد زارا ايط 0

 9 ىف هلا رخال عاب نم 0-0 '
 قادتنا, بناة كتلدم بم« ترييامرع ( رذ بع كرهظ نا عب

 ه امصرا هزخارل ماك مل عااوتا ذااماو ل درلا قنال هدرب

 ! اططزلا ازي ن نا ياخالا مآ حي نوما 1
 الو ناصقيلاب حرب نان زم سلا تلوارحا رفيضوا طاش لل 0

 م رشا ل جاننمالا نال زخالاب ىصس,نإ

 ؛ فيسات انالايعما/اهاكتنا رد ينور
 تتيح >)١مءاجنو عجحرت.ال عب جالا )د

 لد 0 ١نأك ؛ ؟ ناتطلاب رج نال الد

 اا 0 تاسقشماب هجر جير لساحت كراميل
 يمد 0 داس

 تاعمالا يل 2 ا 5
 م حوحر نإ . ننألم 0
 عالصز ول كر زعبالو الاب ميلا .تالاهسك لا موح اذازال
 هنا قوما لا رحارلا ]سا معلا اكن اول أب ا
 تيبباعبحوكي مال جلازوج لمت دسامإا نأكنا دداتعلا|ءابرج علا اح
 5 00 وربعلا نب اك هع ولاملا

 منعت املا :هربرزم فأنا[ عرانا 5
 4 . لصحت م ونال ربا ف لكني نأ مياب انج اشمو



 ايش نم عيانفابا ١ انسبأ ان
 / ىل لحد نأ ممر م نا

 ١ ا 0 اطق هدأب نئاامسز 1
 هزثْموا 170 در 1
 تيارا تشل 0 .بارنع_ىلا دوجو مدرلا ىدب لالا تثرعيذ
 محلا ىلع ئلملا نع هيا اكل كوك واول اماتاشإلاوامخ مهبل ننعبا ماشا

 0 أ موجوع مف مده نامل نع اك | ةييلاباما عيابلا هنعبق أبا تش
 0 |مدعطع نولبرب غلا ]هن لع ئسل كلا كال رسمت

 000 رم املا نىلفت 00 اماما
 0 بلا رثع قاب نت يعيسامل لاحرلا ةلبم مب ذانم هرعت ونام ما تملا نولب نا

 لوباو ةبارهل قاف بسلا راح دا بجبال جن كئلأزعو ةولبلا
 0 راك

 زل ماتم لا ماض | بويعلا هنزل ىلا طفلا اذه لعق لاو
 ل لاو ازلا ةيصولو :طق الا نسناد علا سيل ملا ورانا و روعلاك
 لعد دىيتشلل لس ماذا يالا ىويسلاو ب اشلا ق:نوئاملاو فرغت ع 0

 ع 1 ديف ركل اعنا اذارتق هدرب دارلذ

 نليعرأ ةيبلا مغ امهدربال وركب وه د بىرتشلل صو ا بوعلام: 1
 السلم ا ”ىولشم ثرجام ناك ناوىرتشلل
 0 ركن ىلا عضول ولا قو عيابلا سه ناك نا ةسيب ىرتشلا ماقا

 الم حالو علا ديما كتلا كج نال وراطنب

 كرايم ذره. نادل دلع ااذأف ممزلب مر ارلارم اقرا نا
 ركذ و طوحا نانثالاو ارحلو مرينا صاخلا .اموعر يراوغ

 ناو هد ايزنسلا ف اكورهلا ز ميفرب الف مزلم لو مال ارهر بإسم مرب

 0ع لل ةره اشم ثرحيال : لا رمال

 ايلارنع نام اةنيلاقي هيا كلكم ال الان لشن ثرحج
 00 هلع ملطبال 0 نيومااتنا ردع قع ردا ذاق
 0 تضل هرب نأ افلا
 م ب ل مادا 0 ا

 سنع هامرلذ 5 كرسلاو كل هيو راتبا وبارلاو
 0 0 : دكا د

 6 امنوترع زل هان ا ' املا نا كالو ةيبا ىرتشلل

 ماو مملح اببعذ نلت تر ًاذاكيرابل ارك

 : هدربإإ خوه ساو 0 رت | اذا بيبعوفللو دعلا نأ تارلاؤوى 5-00

 ّس [ضس نم ودام قاب للا اكو بييعرم !رد ةرشع مها فرس ناو



 : ريكي نش اداطع اا هةثانتايتلا ملام:

 5 0 0 _ ادن ميس اا

 من أم ورلا مسي منا هدرن ايلا 0 نابأما
 | ع 100 هس

 ؛ درت اابجكم بايع 2

 هس تاو ا 0
 0 نا نبادلالا 0 ل

 أضم نامل د مم ع |

 1 0 5 1 3 ا 2 رت دحوم فل حلا
 دهني مل ىددد 0/

 000 كيك تدب ال تاملنأب
 : ا اا راتورب داتنتال

 3 تهرعاد /ءورصالب فلفت امامل هوارسا :

 |. 2 ١ىضطرذأك ير رضالب ا مرشر نا امأ تلعلا رشم وسلا نمؤمي
 8 تيد طرحإول ضن عم  تيديع,ةمصد ورش وأو

 ؛ دال عأأ اذا انك فرراسعم 5

 م ال مولا هنو ل ل
 لصخز وهو 0 رفطصلا هلق نإ 2 لسيل ذا اهدرموا
 تفرد كحل نر 4 كر يه يأ دمي

 تالاكيزب اهو ان رعتلل نديم :رااجب ايلا رونا كقتوضنعلاب
 0 ل م ًناعرما لمت قاما يكرم فرغ

 | در ولي م ثيبح هنو اوطزت اياه زكذار رعضوم اش نيب

 5 ا هج لا ناكضيفلا رجل طفسن

 ضنولاب 1 مان سىحو ذأ بيعل نا ل د

 تيزتلاب خبار ض هما يزل مزثلار اراينب هلا رابخشيالوومرلا ع
 0 قر زجب نل متهج نس ؛اجائ!مرطلا دا

 : اننعفا 6 نوواابلكرتتسمو 3
 3 91 كلاب وا لطبسلا ديانات

 ى أللا درب افا بيع ضعب رحرر لحار (و :ماينرر واايليك رش نم نا وع



 ا | هاا يا ماو ا

 0 0 ناكر حإو 3
 وقلاوالثم ١ ل هس

 17 ا

 0 قس فرإ أب ه_رمشرور نم اذا

 : 0 ارشيف تلال ف 0 :
 0 ءارشلا ناله درنالو قلنا نخب ضن مجد ٍفزولا ارا علا ضبع نانا

 0 مق حيات كئانتضالا ور وعيال امهبهرضيعبتلا و بيعن تسبإ

 تعلن ليرد جرس وص ا ثاام كلاما ىكمر ل ءانمرب مهاجر رشاعلا
 واول ام اذه دااساعر. ضامن 1ص كل

 ئكر كما قر فيشوا ادح اك ةيناامأ اولعال يبما نا صمد يوا ليلا نع

 اماولغب 0 ارصك محاص ورب هرحا موقيال ما ثيحيجرحلو
 كترشا دوا ناربعوأ نيهن وش 00 سف شاوي
 آس دب اىشواخلا م حالا ثدرد امزصرحاولك موقيلام مهم
 ناسا سك وأ رم سواعبلا جيش الاجار

 اياب جل .تفوادوجوم بعل ذناكر لكلا ضمن زنك يملا معيب لحي
 شا 1 ا ءارشلاتذو ىرقثمل

 0 نال سلوزعلا دراشما ناو ملا ميجرمزلو 0
 بيلا لع ايضارنا نال ةصاجسيلا لبق ا عاملا ادن

 ! 20 0 1 يدا ازماصكقاملازن رخو

 1 ل مضحمل لحو 0 : جرو أيش
 مر بتلابرجرالاو .ركلاورارلأ ار رحاو أتش ا را

 ىغالثمحاو ئث 2 دا رساوءاقزا ايجي راايلك
 56 لربزللا راش ناو غلاب يجلب يوراشار ايد

 0-2 1 ا

 دلع ع واكب زو راك امجاد اي اودوتلا ! ىرسل
 ب هند 300 نرل ا اذ ىرتثلا

 بيعهريع يأ سرع هدري بيدل دماذ 2 لكلا ملط ايطارت اوال لكلادرب نأ

 20 ا ١ذنأك ولو ويعلن عاملس ١ فزخرب ١ نول

 لفلاضنؤ لص ناك مدخل يقم 0 تاداراو طرئس

 ا د اخانال ضحل |رصمق عنو اهرعبوا

 ا

 ءزئصلا 7 ا

 . اقرئان ال نيل وع كلاركاو دوتس سل ةرحلرل



 علا قازهزلامضرارمعلا درو را ازرّمكال مائلا رم :قهصلاو
 رقم ميلا )طر مسا ] ش يعدو علا ضحب وتس ان ارقي انتوغسااذااماو
 .انكاناىءاوس در اش ناد نلا 'مرصك هاش نا قابلا رايح, ىزشملا هوما
 ا داك لزكو مالا ورع ”قفصلا نالالرا تا ترو .ركاام

 نعول وأنك امالعباوملاد هريعوأ را نول دع هلا نودرصحملا زضش دعا
 ىعاامز اتا نامت نازي تع نارقم قلطاب هي أ نأك ضب نس املا
 ا ص ضروس قاما انحاو اشم مدع دومحلل ن اذا قابلا بعذر
 نم :مك راش. نابل نارا يحلب ب رتشملاذ اهرتعوربعلا ونهالا دم 0
 نين اذوحلو ىف 5 نيش لعووتلا نام اذان كد در إس ناورزؤلا
 اذا مقابل قبلا ثيروبال تائعالا ناكن م ناباةراجلا فاعف

 نام ررازك دلحوا ةرصر جرحا نتكأ# م نرربعوأ تيينوز عيمملا ناك
 هلاراج مرَسلو درعا م,تمكورتشلل قابلا مريح ضِبحَم قررضا ماك مضعل
 بيبر ربع ععيبم اف 7 بسبع نم : رب طرشو ىرسا
 تا ا :لذ رسلو مح ب عياك نم ةاازبلاميابلا اس نعي
 طاقسالا ىلإ تاي طو تاما ياك لوب بزاحازه ذو طافس | ءاربالا نال
 عوج وللا بعزك مد ربا كل دوربو روك كا درا ةعرانملا_ ل ىضنال
 كوفوهو ئسوب نارنع قيما يس 1 نول
 ا ءاضيإ: 3

 ةرتم كا لامل طاب وؤزعصوو 0 .و رشم ناكأه نص ميمصل عاود 5 ١ ا 3 7

 .تمافام هوركلل و مصوجال هرصأب أعور نائامرس اعل معصو ز هضم.
 وول و ىدل تاوأ تضخ 1 رع وزص وس مرو اير و ادع فيزا

 ذا ح تخل مار ضيالو فدؤنلا اسرع كاملا ريضنو مصور هلصأب مصب
 نا نها نعاصرخا ى طباضلاو تفرعامل ناكل سائلاوزطاب 5

 جد ا لطاب حياد انا فراس نيالا كلانالالا تيضوحلارحا ٠
 0-3 ىرلاوهو مول ملأ

 لاما ضعبلات كام ناتذالا معن قناع
 ابريعلا ل 07 ءراتما ليا كاع لق اننالا

 الا ملايين الاد عاملا كرز نل كابا

 اييال ديل :انرلاوا مدا وأمه اير اباحارتشم ( اذا
 سنك: رق هورسو قاع اذ اطّرذ اها 9 نينو م دئرعم م

 ' نايعال ويتفللالا كو مار مامرلا و هيلاوض علا دخ لا نفع( ضروضعملاو نخل

 يطاق 2 دما ا
 تضيبامإل -ندلا راق كرار ١ مدومضعملاو تليعمل

 تا مهاررلا نالوا يواتشنالل
 لآ عيبل



 ا للا فوفو ا اهم خرتق لح اوستن ا 2
 : فيسرجلال بوثلل زارع ميفاوزملاب الفم بؤيلا كلم حووضمملا تالزملاب بوثلاواربعلا

 0 مذ بجو ييشلا ترس قحط حفل ب جلا دات قاتم زال

 اساذ نوكيذ ةضيأقم موك نحلاب بوتلا ارشربنعي مال بلاء عل داانكو
 تى نا اوركذ رق و بولا ىلع هابلا لوحرل أعم لل نوك نسم ناقاارالحابل
 ا ا كلر داو نيل كرم دعم تن امال :وزولاو

 . يعلانوص نالطلانأحلع داشلا تاجان كر ثلا مهجر ف ناكالف ننعم
 00 أنل وقح ةيأنملا قا ناكمالا سد وليا اننا سناعلا نيلكاحلا
 0 تلي للام عب , يا لطس لاك سيئام كانو سايرس للا لام

 3 حيت ضرر ألو فرس 0
 عيبأ لسفل ضورول جددا

 0 لزاما ل دالا لع ضطعإلا الزل انتملاو

 7 0 معبضمأل -
 أطرنت] املاريعاعحو ل

 8 ل ا 00
 غال كانو رخاكرا ل 9 ّ
 سرلاورهظالا عرعر احيرضراذا ماه ميملاب صر 0 ماكل اولاماك

 010 ايس
 3 ريدم مث الماو الل حل بالضاىام
 7 ل0 ل

 1 اي
 يعم 1 ا 0 للسفن _صورحل 0

 0-0 هيهضمكد 00 ب
 0 0 ا نر جب يكول زمر 5 6

 هه

 5 بصي ثجوصلاو

 ش تساكلا اما اراكإلا ازكزاج تان +

 اذ لإ ا م رك نأذ 0
 0 ْن ا ف

 ها ريس "عع

 بال وهب مراجاو
 5 رف نا افنب اهرراعبزئايوا :وملا مدعو عاتلاو امر صوو ردلو

: 

 ناو



 كر ؛راحالا ل ٠ع نقونب الم روججال متسانلا ب :اقتبال عرف ناكنا او

 5 روعلا ملاح ا رقع اراه نال
 اكلهامان دان يلا ا :

 . نعوم ريشا ننال وتشاد
 لنعكلها ذات ةرمأك لح : بترتباطابلا نالرطابل ةيلشاماب
 سل ا | نال عرب ق'نأما 0 ال ,نصبال ىرتشلا
 00 1 كما نست لقد كدا 0 3

 بطر باد بهذا لوف زئااكس ناوه وارشلا موس
 ا ؛ايققلا ككعر مت :ريصنال ندع لاب 5

 : لا تعرسمرلا

 ل مقرن

 2 0 / 2 د مَ .ءاباذا ا
 انتل 0
 ير ا 4
 حار ىقعو دم كلل كيدنم اانلاو نب تفل

 ون انلا طور لطم مادري وسان هور رطل(
 دغيم رارلا ماوربرلا نا ملا قلخرب هومر امورنا العاجل هرقل
 اك: مهدت بأ لا وربك رحم مال راو ضاشلا : أذا مهحس

 دفعلا فن ولخرمو لام م اهكولوهالوم ةزاجاب مرقس علا ' لبكيو
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 ْ 7 لجأت مللجانا أ اساسا وجار كن لاتلطس ء ابن

 2 رم ثور ىةلاهشلو
 | ١ 3 را ابو امم ناسا: ةىرئشلاو
 0077 صولا لااا نصوعلا وزلا/درااهرص
 1 : 0 _ اكله نأ روف هلم نم

 كا نا رىذد 0
 حيرت ريدا داوجسأنل باقه
 ضمن اد أك دال دوا حام منفلااب ل ندا تاك ا
 0ك رهو نهرمزؤلا 2 م... ياي 3 نصرعلا ناكر مهب مكن دازنف الأ
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 نفي مام 6 لا افلا آل ةيرللو
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 لايام 0 26 نحمل لم نسال رس

7 
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 نذل 0 لف راررتخر ترتش أ سا اولا لعوعسل ربل اذا الفال اورللا لاب رضا اذا اره ماعلا هن د , شم ناورك مالا نحن نإبلا خمفاذا م!للاوتلَس الدلو ميرا ةاملظقلار ناكر ولسا هلت رهررأثلا
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 نا هانعم يقف يدابلل ضاملا + جيب نعورملل كلذ 0
 قهاب مضض لانعلا ولا قع ”ربلوفا موه نمله عمهم وس
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 داصرحأ عيب ف ناخذ هرهأعتب رو مرغسل + تما ةيضال نالو ظ
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 ؟يرماعالا دالو مشرةسيالرةرماسل د ءاضرااكببزكر ع مكيف ]خي
 رماقيم الجل وسلا كلل لايقل ولمس ثيرتساار ازاشم اعيزلا

تاكولازكواوهرحل عيبب سابال هربغل ضالاو هل تي يصلا رع 1
 

 هبا ارهلا أف تيعلأ ب هدزبو نب ىآ مجسو ةيأنهلل اعرحأ عقبك نيرا

 تا رثبل يزل

 ل واحرنف عاب اس ا يرابوهد

 لاقد مرر امرتزخالحرملاقف م رقلا هللا انه يزتشيب سامو و
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 ايئاز اخير كرون[ جد - مانا
 : لا هل افذلا اةلظش ل هر اذ احا نم )"ب

 ا تلا نحف ان ينج امين

 انهاجب زلاقالار ابتعا: ركمالو مثلا قرزعتم أيرعم زيشعلاو مف دابر
 تنرعا# ضر لاق لاو تايشا حبلا نال هدضاهانعم نال تعلا رثاء امل
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 عييبلا ءافبانإهائبلا ئاهان رذاذ اوس وويل جحلاح نال هيلا ارا لك ةرزحن لذ راهراريطا بجو هيبزلل هزه هبل نأملا 'واذ_ساكالع ماظع تود
 دوىجوالام 44 و تفرع« مخي ةلاقالاو عيبا ,نترادلاها اذان يلا ةانهم اح
 هللا عيب ْىةلادالاو اره كدا قومتمو قابلا فلاةالا ز وهم لخلاب طابا 0 نرحب ةلاقالا يلا معد كماذايا : كوم يم مصبلا لالهؤو 5 000 :ه 0 ميسارد موز صج قاك لاحم ل
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 ةمابارعىزشاوداعدحاري قنيعلامايتلايتأب جيلا ناكذ جيم جي نموا
ئؤصد عأب دبعلا ىرتُشم نا ماضي امن

هلاقالا تزاجرمال“ فكل اقا الحرب م
 دعو 

 َك اكريعلا رئمش بلع ناك"زمالا قلاقاخ ريعلا اتلاف انا راسل ةمدربعلا عيابل

ابا ميعيف زنك ةلاسانره متنا وذ
 و دياؤا هليغب نا اجر تان د

و مذا نورد ملا تنل اف نهرلا زي اشلا معبر عتابا
 اليكرردلا طقس

 ملأ هلارسانلا احل زا جر امد شرا لاو ه يوت لال
 نكرقنو ىوتنلا لغو ةيانبملا قاتلا َ ا كزتت دع اوملاو ب

حربنوكيال رييلا ظفل ناكاذا ل نأ مينا
 1 نا مانص

 ِك هور ىازأ م ميلا دأنلا 0 ان يشم ول لبق ناك

 و

2 

 : لاش 0 0
 : ف

 عاماص اسيؤزلس هناا م رمي نأ يلو 5
الوا ملم هراصأ دال + ليلا: لوال جيابلل

 كأم رمضازا يحال ن

بال :.ىفلا م نصا ضيا ّمياسو يلون رعيب نموا
 لم مب !نا حاملا ىث ا

جاهلو نازي احن راهو ةدابز حلعماقأم
 تاوأتب أنال ميلا سام :

 اه اسم ناغاذشم عر ةدإبزبوا برتشا|اهزثم هنن بيطتل قولا لهم نزع

 لقا عبي نارهو ئيصولا عيب ؛ىميبلا 0 ةنايدلل نعزارمحالاو :نامإلا

 لاي وارشلا طرت بو يلعماق
 ب

 00 لكس فنووعتم 00 رشا |
 سب اربع ورتشا نام ايلثم نلم مول 3 5

يك: نوط د قعبم مال عيل لطب بولا لك د لكم نعم عار وا لون
 ير يلا 

 و اق حوفعلا اوج نتن ثلا لاهو نييلاور نلاالا فرعنا لي
ف تراي أرموا يلون

مل أم ملشوعزنرزعل صم د
 تانولو 

 0١ ع
 تا

 )' "سالو زامل لةزاجب

 ١ انه اام كوالا |ىضن نا 5
 1 لاتؤلا ا لاملاسا 7

 ا للا شمل اا انشنرامصال ا 0 5-5

 اهلك وض اول 7-
 أمانا ًاياقزز 1

 فس
2 

 9 هضم اواعش نوكيا + مكلزا قداح دفعلا



 ١١ * نيل نعلوكتدا ةنيبلإبدا للا ارئاباما
 , 3 [كيارق امك علاش و وكرم تر - /ىقبسحيلا ردعم هرب نأ 1 اأو عاام تيطاناب : آب اخي نااربشورتتملا 5
 01 كت اانائ نام د ا مسا ساد 00 3 9 0 7 ظ نه عانيكياركدإ نلف ع ازا يرسم رقع ا 0 7 ١ نئلا اهرب رتت بكا ا 0 3 3 00 ظ شارل أف اف جالك مكرر تع اب وتلا نال
 ويظرنع عيبا رااشول و الجلمدالا سو كا ذل زم لا عرمقن اني راع 00 ظ ىببذ برش يمرصدا لجارلتو اي اداة تيب اد“ دوش كرش 7 8 ظ 1 0 اراتفأم زركارللرب من ناداقوملا

 ل ٍ اقم نزلا ضحد ا 005 ا

 ؛ تقبلا ركن ر زج 00 لوالا نما نعد الأ.يد رئلا نال يرو ١ و
 ينم وماكو 10 0 4
 0 د 2 0 0 هلو لاو ذم ارئو ةلولا رطارمزم لاق سدا

 7 طك 0 00 ئ
 ا امد رهظرف وخل ع مرلااذهذال امرم درتسيؤتا
 را 7 0 الفياغرا راضيا 0
 8 رعت 0 ل رب

 5-3 ءنمرحأ 0م 2 د /1

 . ماعلا ادحال | 0 5 9 ا لا اره
 لاح ل صقما ار رحا ري صعد 1 ث دل همن ا ىلرزملا كلو ضواعلا +

 | مال قرين صف رودرا يو امل عابس

 نهر



 0 ز7-29272-10 روصو و روبوت “١--: 1-2 3س ننس ا ل ل112” 00 ةنتضخفتسمي
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 7 ١
 ا

 فض 2

ضن ميامءزنمملا 7-0 نوليال ممم ةام دل عبو ارز ضفو
 ٌرحفنلاو ملال ل

ملا نلعو مل ا هلال اك
ا اورضفلا معارتب رسل ممريل

 سداشنملا نا 6 ءاذنل

نلا ووش ريوعوهدأبرلا يرش يف ناىلع ان انميانفاثلا لعأب للا! طيرقو لوالا
 مطج

 ا 0
 ” وعزعالخ )رق م ةيسنلا اهمال ضنلا + عتعدرعت وه ركزام نأ ةدابر

 تيل كا م فاشل نأك نرخ 4 7 8

 توكيال |يهرجل طرشوأ ال يسرذاعلا ميار 0000

 ُ ادحو اماؤأ :دكلورزفلا .ارسا فرم. هولا لو

 اوشا رول أ كلو مذاب بار اة
 'اوس بد طعملاو زنحإلا ١ يارتذ دازتساو ا دان سدريب ادب نءالثم لل ام

 رابغاب بولت لن الاوان: مد |مملا ةناعرمىلا بوحإلا رص عابم عيبلاو بوح 12 1

 وعزا رضعلا روظم عملا .سة تفل مل كري دا اميؤملاو رسل
 1 انساب, دروأشريج (الداإو ةالملا لإ فيرا تعي وال

 ؛ دادحأ لأ

 الخ م ار ا 2 سايححلاب نحال عاعرش

 يسم
 ادا واول ا ل

 سس ا زوابراسا ملم

0 

 ماو يدار
 1 1 تلالوتسلا احا نانسي نأ

 ررملاريحواذاوا ةّمسو نوسو أش لاعب :يريخأتلارملا اننا
 لطعلا مرح درسشلو

 كار 1 الب لال م عرار ا
 ْ 0 9-5 ىبب رمل صحلا

 5 لدا ِياعشرقعلاف لحب امك ل
 1 ازمير شلل وزيره يأ نأفصولا مدعشا يا

 0 مب 0 ارحب اماذا طقذراحإوو 5

 ثلابطنحلا# 1 نوررزولا موا تيفال ع

ا | مب دب ناوبحو سسكبع وره بؤتكروقلا نور
 : رد



 بيسات يمي ل اا ا يعل 5 الاا2ا  ويم م و ووو بوو ور ع يي يي يس سسك

 ا
 ا
1 

ْ 
0 

 | أ را ةءامسل اا | (اللاو ةالصلا بلع معراج ورام همحاب سلا أبر ةمرخر هنو طر اب كفل اجر
 ش ايريوهر :قيمحابرلل ةلهنيفصولا 5307
 0 سوو راسا اباضموغال
 اداديعا برااسأب تثةبشلاد يع دش هاما الاد ءروه ولضملا ميش
 تاذ نزولا ةفص ناقتي /اه(يبردلدناقلاو كزع :امعإلا قرتنلا لبذل لاخائارزضملا زمرة لع ضعدر كرولا زمرحلا ها زلع قت ثيوصول ارح دوحوت
 : يمل تزوددتنا 5نيىنلاب نيحنب_رفموهو انمالابث زوي هوكد نارمعنلا
 :ييشلا طفلا هوحرأا نهم ذامأبرلا 5 رح جوز معتبرول قالا اذا مزال تانوز ولا لكس متنا انكر ضال كاعد مالسا ناحتسرارتل ا قافلخا اماني توز 5 لكل اكراصف تدلك :ريرزعل ا مرعب ريعسال نسرهر
 ا فروا تيكر نحب 55 5 َ سلا َ كلا
 اربع ئصوت 01 اذاالا أرل درف ا 5
 6 زلاب بعزل سكر ج١ جالو طنحلاب 0 0

 انو تنس او ةبلنم امنطلبهنلل جب حروجافؤتس ري
 نزين يب 1 5 نا را خم ناب بف 7
 1 .. كوع و ثارمعزلا قدما مالسا ىو انركذ اك ؛انمالاب حالا اسم اهرحا ترد نايا داك تيزرلا فص اقفتد
 ي ال ورا ا ليجحو |
 4 ناقل بياعلوت ممدقتأل

 4 اكتمل اعاتبااماذاربوقشحر
 بصرشللا 0 مروعا ل دكفجإك منمح م
 لاعب مضت ءرثلا ف 0

 ب مرن 000 |ارعاوك ف اب حل لاوحالطصا نال انو زوم روجبال ةيستلا كلم اذاو' قلل [صابا ينيقت بن انرلاد ماررلا تزل نيقملا بلع ةيشلا كلطباذ ادلع زن اول امرنا تء ناو شلال طنم دلاطب ىلع تانداعلا لطصا ردد ةلطسا ا اصاخاو ”قلذن ذب تيل سولعلا للان ىلا سيللا تيشاذا 5300 زا يأ َّك سب ود تنيفئاذأ ”سلفلا 0 قبلنا«: اح

 [ 0 ضي ةدالوبسزاطر لسد تغييرا 5 رسايل جررفلاب بيل ج 00 الجي

٠ 
٠. 5 



 عشنا علم تيب از[ مسنإ 4
 ردم 1

 5_0 0 اميمزاجو بيلا تفنعلا عمير اجو ىا
 متنملا بيمزلا جيب 0 اريلا دس ايلأبو لثمو ٍبطرابربلا
 3 والم عربات 0 دانمئسلاو ,تالايش

 1 كيلا تنل يرو نوكانكو
 , لدلا م 1 0 1

 2 امر ع امهات ا يا د 3
 0 ا 0 ثرطرعي

 زورا 0-0 ريم ذاالوأ صلات
 ب تيحالاو ملا مزاجي نا مَ ا عيش نبلا : نايل ئلتحتا او ا ؟الاو ةالصلا لعلم ناك
 قام يتروخ“ قرا نحال سالما ! ل خلزعلا رزطنلاو سنلظ نلزحالن 2
 نيل لح هل ءايطعب نابل يحل مييزاجكو ناوبحلا للا راجيا

 اذ اول مان رذا ملح ضم وعدد ا مناحي عزو 37 ا ,نلعبلا خيل دامو
0 4 

 م تاتش ا زال
 نرحرا مايل هريلاز 9 نسي فإ

 نافنالابز 0 رلاو ارب نأ ْن 10 لال ورا ىراتم قو ب 7
 بيب سعر اجو نيش اج يصح عزب يسيرا 5

 ,, ١ تساوي نبيل 0 1 بنل
 مار >/ ركل زجل ا يونم نسا لانبل بواشنل جار

 0 دوه لكم لكس الن ارايعمو لرحال
 0 57 0 تا 2

 0 مس 06 :
 0 1 نوب 9

/ 0 0 

 كمل كازك تدزلا اذاالا



 . ناللا مسلأ لفل نويزلاب تزل كاروجال قاومت رن
4 

 39 ا ىام اوال تيوب اسر 7 0

 *لتنلاب دسازلاو لثب
 اوساثرعل ابالزوبكي ١ توزر ضارقت .|رمتسازبملو :

 وبا 0

 هيد ىوأشلا نقع الف امرئ اهراحات 1 داقتل درعلابال ثزولاب لع ثوروم مال

 21 ”ىيحمأ هيدرجلاب
 ا ريف دز تاور ا

 تعم نالزنلا ف مارغسالاورخاتنلاو مدقتلاو ىونتلاوزنبل ن

 راع لك ءارأ ىلع ةررملا طيار
 نوع أبئلاو ن قس انلإإم

 3 ٠ * عاضتسالا ف الما قنلاب كر 7

 نب 0 مرسلا دار الرا ْ

امو توزامارمغأ جمال تويم نع نأ نأكاذا ثوزاملا ؛ربعو سلا يب ا
 ا" ق

 00 ثيلبأب مال ارو ابرلا نفديش انويرم نإ امان

 رند اب 0 : 1 الل تلط مرسل 0
 ناد نافل ذأ ٍفرحو نلبي دزاج

 ِ 0 ا

 3 امل : سا

 باجل مدلل 3-5 1 مضلا ]ف ءبمل

 نعيررأمل 0 فدرتملل مصيالر يفر يا

 سازلخر فيل تيرس ذر 32 ل دارغس هل 7

 تنلأو أ يرد سحر نخاف ةرس عت برصأ نا تلات تقيد

 كرسر نان كزحر لل نوكقحتعتا ا ثيحمنال لاقم تناتننولا د
 0 :,ىلار اهلا اهريوك وح مانت ثيح اوان ناو وس أ

 ! عاملا لع ضخ لح ماله نال 5 لمعلا املا اوهد 0
 ١ قاره ىدان ماله اذرانفعلا فالك ىككيالام عاب فأثلا نا نيم

 هراعاول ازكو ع 5 جلا ٠ ,صضرخاو ا بقرصدوا يرتثللا بهووااما
 قنا رت ورالاو ثاريملا حب 0 م. نحال ىرتنملا
 رجل يبل لك هال قح لك اياكو عيب ؟ايكو ية ؟رخوإر ضم
 ورولادرلك لذ 1 ازال تاج ىرتشللا ةرطج 0
 حدو للالذ يل رع

37 0 

 عئالاوُز 0
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1 
 1 ١

 ا 1 ا 4
 7 ١

0 
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 ا

 0 يالا

 ٌإ
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 0 ا لا تالالطا ءاشنإلا ضوه تالا مع داك فيي.
 دربال زمسلاو خمرا فرعي يلا نال كلهب مسلوب
 رار ل جافا هب معطللو ملوند ناص أنين غتاونعم ملت ممزع
 ادم” ررصموفج يلا قةئأبؤلا ىلا فريز ان[ معمق ناينثل

 هيو .ملاوإإو رحم نأوإ اوسووبحار ارا فرتؤلا ف ةدابزلات اك
 لاحاجأ نأ نوك ب مملاو ل امأ ميلا نآك اذا رمل 0 دا ثلا ف ةدايرلاو اياترزت

 هلل اه مؤ ان نت للبابا ميلا توا 0 0
 اا ءاراو الشم «ترضب موا عسل 0

 00 ١ مزصحربزملا كلول وكر فلما قارس جياد
 لمعلا زمان انيكلب طفل و ة دابا نازصالاو نشا متصل طعس مطبش ]ب
 «نازكللال_اشلل اًكداوزيز سسعو سزفلا كل د ٍرعدرمو ناك رقحلا ريميأث شع

 فصو 0 500 ناانلو ةءأردس خبه 2 لب
 ,و لقعلا لص ا 5 مولزملاك تولد و مرر شص فص ورسم

 0 اجار هش عيبلا 1 1 21111

 أهو هاا نريالو تاصوالا عا ا دأ ةدابنلاوالزعر
 ذا ىلوأأ هراختم اولا, للاب 00 كى نفنرمتلا نأغلي
 فصلا نالرقعلا ثيبحو لص لاك نرمترلا مم نومت تصولاريخت

 ةمهرصل نال 0 ذوي ل سنن
 رخل ةدايرل ١ نال اءاعم للا ةدانر ىيقائاو نشالذا أف اجب ؤسبالو
 بلع دوزحلا ايت م 51 دعلا لايف فرز فصرلا 00

 هقتعاوأو : 3 دانرلا تك ام 3 5 0 يرتشسللارجاولد

 2 لكلا دور 50 >5 لقال 0 :
 ننلا فدلل :زاجأ عب 0 متل

 لا هزخاب مث لي زيد ل ماذا 0 ع م تانغ هالي
 0 مايزلاد طلال نال ةدانزلا ىو رايزلا 3 رج ونام نخافزتالاب
 ىارصأ قمل نا ليال نيزداملا ناالاأت :مرن هلع دقعلا ل صأب اقفل ناو
 الخأب. يلع ماو دفعلا ناو حوتعلاب رفاه عا ثيح اطل غ/وسجيتف ميفشلا

 لول لوالارتعلا نيحلمت قحذنالف ةدايزلا قيومع فاماو د
 ا لصاب طفل ةدابزلا احلل مر أ

 اب وجم 3 : رابزلار يتغ سبح 26 8
 (ذاا مام ربو لوب مث ! سا مرقعلا نكح

 أ وجري ثيح عييبل بلا قحعا 7 ,لاب عياسلا



 اليفاضر ناماناذااما طاجن جيد لد
 لجلال أغا وس كليا وا دعت رمزا فتشت هاوس نيد لكلبجأت مصنويا

 تامرهر ضنا غ ابربكة شح اذا املاك ةرشن ءلانهمك ريشا
 يايا كبار راع 000

 أ سره ذل ٌةيئس الاب هاررلا ةلداس نوجا اهنا رض ٌمصواعمو

 ا. + ناكتاوسو ارك  ىابلا عيبب أنبل لخسو
 : فقورعلا ذا كلا نيك ولعل ل خيم د :

 : ل طا 2 0 :
 ىن و ةلطلا تيكا 50 2 0 0 1

 ىلحلا والا لخدا ماو 5 فرطلاورادلا مهثرطراحل نويكزلا |طاباما

 تنطر رب [راامو نبل لخداماو ؛انبملا مازن رارلا ىرصأ ةصوعلا نالرءارلا عيب ف

 ثولاىرحا ذاالالةربال نبل ب الصتم نوكبال امور ارقلاضا تصرعل أب هلاضر ال ةيعبتلا
 لثتوذحلل ماتفملا لخرر ؛انبلاب لاشال زرابولعلا خيبر ركذالبلحريذ لوحرب

 يقدابرمن امرك وار اولا ره نحرك ر كذبا 0 اتمنا ثيكلا
 1 رف نا ث يح مرارلا ةمنأت ”ةلظلا نال أيرص : اشو
 ئ لنور امركرب خزن الجزحالا 0 00

 ) لع كل انكار ىفءنرلاال لحرس رمرعلا
 / 0 ا 2 02 0 .

 3 لغرب بوت رو ركل لا لارك طم طال
 ١ 6 ا درعا 0 م
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 رجلا منش لياقيال 8 ميله نكس اظنمل و نفل 00
 1 الاق ار ىزاكرعلا متم مي ماافنلل نإلواب ةعيدولا نال
 م 0 0 نار شوبو

 م ا ْن ا
 لعق نامل لعد نح] 3 لاكي اهجاماو 0 ميوروعلا
 رعل قبال هزيشو راقت رع يلع وسم ظل ن ارقعلا دقت الرو
 نامارهت اللا نداب اشف دام امسنم ع

 نش ضررا ىأرب
 اسال ا لأ
 نيبال و لا وه ميه 3
 منن !هأنعمو ناكسالا ردن لاق 0

 ٠ اره نع انا لملا نآمكذ ئضملا رسما قل
 0 نايلَع +” انايعلا اوجروادق مهنإو
 تفرال ادهن رج ١ اذم لاذر هكاله
 لل 7
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 اليوئلاف ب ناكر الع سرطنب تلا نزلا يلع بيدازم

 فللاانال خخ مراكلا رش مال ل اطهاد لاف قار خلو داس 5 راصفلا قرع

 لا ةلبسؤلا ال يملا ]علاوه اماوقعلا تقحأبلا نال ف توام رزان زمح
 نضال 27 ارح اعمل رثالال صحو ما ارئالا

 1 اي دبتس لع نال ه]سْمد ثعلب اذا فاقرلل نحمل
 مما 1 مال ءارعلا مفاحن هريبلا 00

 5 ا ا ادضن:ع الهي نا نم ى دال د 8
 00 3 اند نالداتعي ىزلاب ءأ هراعلأ اىدق ني زاكرل ن ! :

 نيس الملارم مقرعاذأ أكن ضبال ريمي دالاالا نإ عمد فلبام»
 مارا نال نيصفوا ما ىلل ردا عبط عواىراهلا قوس با 2
 ك1 ,لئاعلا ل عبجل دومعملا تاضو ةائاعلا لع نأ عم انطوان ل رعلا
 فواح اذايثدال 7 الجل مالكنال ء نش اماودأتعلا راج ملاذا
 ا ههنإه نأ كإبب ماد د ملاوي از سيف دانملل عضولا هلمع
 "رويل يف تودأد وريث لَو زاهت ملت ابمإل

 ا 21 .وطغلا يربو

 6 نوولنلا دركذلبالا بارع مدان رام ول اضن يلع بيتا نار

 اد ءا نالت ايصال تأ هالومرساب ريع رخ رات ّقعنذ قنا ةبادأ ”زبراطس

 رار ل منا اخ أ تمار بلا قوت مال نا نارلا ضرر
 يملا

 3 0 أ مح مار :

 : لمعسمصلوزج ا
 مزتلارت

 راحاو لجل رج ولع 5050 ا اناربري

 نحااف تنا هباصوصخ نولي 76 و لوس ماع
 نارا 103 هكا 0 ا تااعيلشاب
 ' كي فا تمازلاركذو ةرل 5-2 0

 لعد نور كلما 0م
 ْ 0 وهز مرام ب 00

 ا طفل دج اناا نيام اقل لأ" دال ىا

 د موسم «مهاظخف نع ىترساىو يحى أ معبأ

«2 

 0 2 00 سل نا ندعا
 الان فاعلا 0 هال وم 3ث صان

 لغم ماكر 0 0



 لسحتناناناواطاسرا .١ لسلاهيرجالد دين .٠
 الي لا الزاعف اربح لفيزلا رجال ناك 5
 نفاس كلارك 0 نايم ]ب أور دودرازا يا
 سمكا رم ب 0
 تكسر يجن ربشر ارا نه تكس اد ناد 0 رعي امال 3م صول مغص
 م مزلبامزولا زيعوز لاب «درجال بجةراحالا نخل تشل انو ملعامرجاسك 0 زكا تلح زك 1مل لاوا | اركبخ موكلاىلا هيارلا نهإع ترسذاو-نيوهر رمادا دحو مررمأر نلش ناو سعف كالا
 ' نحل نذل يم الف مواحم كربلا
 . دن موكا ل

 ّ احر ضةاو !ليعزا ئسافمل ناكممود ىف 35
 5 نسما ذو هز خرج غلا كج هرخوب ناو د
 0 ع دا ةدايروإب لي هاعس نإ ناكىزلا لع 3

 أما د ةنءانهإ اهدار الرجا هل ن شالح او سام اكول 2 ا انعرر نمت ازعوا له مول :نطخ نا لاق ناب ارغوا ميلا ,لق دور ناو
 0 اكيد ادام نفاخ لذ نات

 د الرسمي
 0 ا
 ىلإ 54 لإ ه وعلا 7-2 5700 دانكك

 لفعلا فضا ناو" ف نانا 5 يلح وتعمل ناقسأ عنيت
 دقعل أ ربعن تر 2 معلا ناكااوس :لاب اك بيع جلا ناكاذ أد نيعلا
 نم روب أم مع 0 ترخؤفد اوه لعدوقعلا نال ةراحالا سفك
 ثرحاؤا "مرج استإا نادل بجرش مكان رس مات صنف نفاد اج نولي علا
 5 : ىو بيعلا ع ةضارتلادوسأ ا اب بلا
 ا رابحالف فيولا لاز ودتز ف لربل مز

 ثورح بحر 0 36 ل اجي نا
 لق ر تادف ذا ايالطتست ةرجن فأي. ايتريحوب و مضاثملا
 اذه ةراجلا حضنه رام اتساررادل با ىلوا توفل أم

 ضبا] ١



 ام طنا اذ !اًذائ هداز زرع احيا وفا قانا هزلي ذاك نا روع وهم نوكت

 ةيارجلل قو للا لاطتنلا ةرمردقب معطقسر وب امعرجالا رمزل ءاملا واخ يسن ا
 نعل جدنا متصختجالا ميلع ناك طلاريول ب ,نتنيامدييلاو قرلا نعدألا هطشاوإو
 1 0 0 اطقبالارسفن فر 0 انش قانا
 0 روم ىتيلا أن ةراحدلا 395 د ناذللاللا فاخوأو

 ٠ ملي يضلا لالا 0 000
  0طا تلا 0 هش ءيِحطشلمأي

 00 5 ا ذا ةدو را ا ُط المي

 0 ّ 3 1 8 : عا 00

 قم م نأ

 ا 0 0 1-7 1 2 3

 : 2 نسلا مليبروعل قبول ماد لش مار نم مب رسحا رض جو كس ارو تاع
 ا تامراروعل 50 ءانرولا عا هلال ع فلازم
 كرب د 1 نأ كتريسرلل جوملا وين َق يللا رقيرطرا يزيل د لا يطللرجوتسابع تركو

 طنز ١نلاشعلا طنش س لود لعا جتلاو نلا بليير الا لرمال وتلا الا قرتشلل
 0 وا نع اني نازك لوف و ةبارهل ف

 0 زمرد 'ىريظتشت الهو شارغسلا ةعرزح نال سرج نوم اتألم
 .٠ رع عاوعن 2 نع ني ات ءاشسناالا ١مل ةريؤلا نعالضن

 3 وربسأ ذر دلتا ونال ارحاتسب نأ لأرك 0

 عا نئعلاوب ا ابر ل اك قشلا توربسلا

 وااو ْن طاش 4 : 0 اذا ناك ماتين دايت 4

 52008 دلاعن اربعوأتس 2 9 دبلن طايملالا ذائعب

 د١ مساظإ دك ادرك او 0 هاني: األ :لبشو 0
 بح فيك 1 اممو ا

 3 الذ ديراكمامزس نع 3” ا 7
 : رياس ناهلاهب سرجأ تسلل نال ةراجنلا رضا 1 ىرع 0 نعرب ارلارجاتسم لورع يأ

 سس نكوراخلل لورحال مس اد:ةراذلل وا هرحؤف معلا ملطلوارمتشو بهزذ 3
 1 0 ناهمالإب

39 

 خ نوعازه نعنملال صلف لع اببعرجا ساؤرلا]ش ١ د



 مبِعب نا ناكمال فصلا ىلا :غايملا يع ماس لكاس ب راما لا
 3 حان اق نملارجاتنملا لجو رحأن كديعلا

 ن . |. يرلا تر نعاة سلف تهعموضلامآتو
 يدلل ةيومتلالا زجر يي زافرجولا هيب لشمد يا ملا ابعرجأتسا فر ل عنطع
 سلع ورقم ب نارهصلا د ةراجالا رادع بجومّكع وعملا ئريزصالا 0ك لذ قبس
 لو تاياورلا هعارهج اخ اق ىداتند فيو هيل وسب نارجا تسلا سيل حرجأ تملا قح
 : ؛بحراوعلا لوصف "منين الشلاو ىراظإ )شعل فانه
 7 اكيمنس هتوملاب حو : شاع تومداو 1

 : 3 رئعلا هغلارفاعإل راما :
 يلع 0 لرزت !ريهىيصرلازإ ليوا ان[ بضرلامقك 5
 دوزععلا ابا ؤس امل رجاتسمو ا نجوم ناك اوس دس فلل اهراقعرقاع كوب وسفن يا
 ةعاسد دعاس ثرح مدانملاو نيىل' قار تعمل ثيرصا ناو مقيم ف نأ ابر
 كلذ دازرف وكمل رتل نانا رهرتملا نخل نلتلطب ول كمان
 صاتسلل تاماذاو ثراولا كيم رعت منعناسو رثراو ل تغتشا 9ثصرارلا نال منوم
 يهد ثوروم ةدرلل رعدملا توكيد مش تراولا رهلنجم دا لع وبل ,تومرود رقعلا قبول
 تفزلا_رعلا برج حالا قردالو عطس ذا ةراحال طن رجلا تامول ازكد ثروت ل
 ةدرادلو ث «/ ل ةذ وجو وت , أ تنل ها يخيف تن أجاولا وعملا نالو ةراجنلا ف

 دقاعلا تانه هرفلاعرمعاذاام تالا به ثرارلا نري ل كواص نكت | نومرجا
 لقول تامولد انركزام يعل تلطن ل دوقحلا تامول قح مل دوفعلا ؛اضيل سما ايرأف
 يانا دا سر جول را تامولو يلا مغمرتتعلا ذا سفن الف قولا تنس ور ضلاو ذاع
 ىنشنبب أل قس اك ىراطلا ءئيثملا ذه ناو زعالا بضن ف تيبقدو سعف تلطن
 تا :نادرجأتسا ذم هنعمل اميرقع نمد اعرح تول . عيال 0-0
 ًاضرا جاتا اذاامو ركل اهيوكربل نك ثيح تيرطل فرجا ناكر حولا
 ناجوماقىواتفو مرخرلا عفن از ةراجالارطقانن ال ثيبح تأرتأعرمف عار زلل
 : بجي ف كيعاهعوتإ نا .بضتغارق هرارل نطل ٠

 ١ سافل ااه ىرارإ < نيهتس زل كلا
 م !آ تلطيقول هايس د اتكاس ءرعمرلا

 ها اب جاوب مو نكسازكريخ
0 
. 

 لفات جاذالاو خو هاد ساو! لاقذا ا
 را مرب ملا ذاام نال /وندرعي بصاقلا توكس و باجي ماه تالرجالازو
 ؛ ىيرلا قاع كلا ىلع ةديببلا تيهاولو مكمرارلا نوكركلا

 : م هلاوكاناةأتاملا لاك نكاد عد

 انامل نم تاتملا ذم... بسانلا قيم تالطلاازك



 ا مالسلاو ةالصلا بلع مالو :

 3  معناماهغ م:ةأنصم 0 ثوابت .
 ْ | كلم دال دارت ةراجنلا نالؤ تتسم نم ١م ذأضمر م رس معلرال | هله صنوا
 0 000 دال كم
 تا لألل مادتلا رلاغلكاو ةراحا ةعرازللك ةاقاسملا,ابتفاضا نوهت

 0 ام داعين زوج سما ةرامل رز طرثا. رع
 6 ص واو توما دعت ثرمملا ىقرمافمهرعرم انا اصب ادمماذيلاهاور :ةحاور نبا

 فالطالا باب مقالطلادقتعل اكضقولاو نيف اضممإلا نانوكر لف عرجناملا
 طاقم ةةرتسلال ةئاضمابطكيش ضيا قالطالا باب ةراضلا دش
 .. مراعلا ل وصفا 7 اوسراسلا

 3 لام نع ليصل وردوا لاما ذ ىف ميملا لأ الركذد
 93 ميص ذأ 27 د نعراصل يصل نعي ررتحأ

 * هكرتلا مكانك 00 هما لكل بلا ةزاجا :
 ؟ الصفن نأ ىزجط ام ةعحر نيد ءاربإ

 ةيجدغلاف هزي ن كم كيلم اهيال د زركاصالل ةرئعلا|بمالا عنه نال يا
 :للاغت ا مجر قلب زلا هركذ ايو انص :

 اير ةيرأع ناعما 1 0 2

 5 لسصحارب لربلا نعد
 - (راغلا ىلإ رس ماهلاهسرشتلابو تفشل ةراعلا

 عانسال جيون رمل صحي ماكبو اننلاوهر سراعنلا ع ”فدشم هو بيعوراع

 هو كل ةراعا تنأك الو دادزغسالاب كال ىلا مولا دون م
 توك نلعب «انفسالا كام افنان يملا دول 1
 مكعب ومنك راءاهر يو ذب أقول فامأع 0 0

 فايق كان :رىلا وهرب رضوعالبو مييلاو هر بوعب نولي نييعلا كيف نا
 ؟اىلا نا تارجلا قر ةبراىلا وهون ضوعالبو ةراحالا وهو لصوجن نولي 5

 ءاانلقازلف راثلا ميما فر هّيرعلا م ةذوخام انرالكيلثلا نعاوش
 ناحانل هور ىلا لامو قدرها مجي و أكل ل وشي امكرتحاب ال كيل

 كبل )ابل ذ 00 مرحابا دره ن 0 :

 : اهتم قجرالا_؟ىطأ اجو او

 ع. قععلاركربمأا كتمرحا طوع وس كورد ذي د
 !اعطالا نسال دوف [ضواهي رص ا

 0 د1 زكر مل 0 مما غناه مب دار نك ال املا يض

١ 



 اناوويم اشي طع سرك قح ان رثك اه درب ماني ترتيل مق ان لجرلا طعب نا
 5 داري وكص كال راد لاقاذا ر 00 0 مل قدرمأ
 لس وق نال رعفسللا ةدلرا ف اكد نوكب رو لس لوف نورب مضرلا كلم زيك لولا انه
 هزثمو كغ ةرمدلا اهانكس ياس فرجا لا ىراذازكو كل را ردئكس علا وريببم
 ١ ممارس نراالربعلا كتمرخا ةبراىلا م ىف
 ١ ' ه:نمواهد محروم اشومهد 7
 0 ' ريصقلوا ممرعت ١ ريعشسمرب قف تللهُا 3

 يحلل وايش ايش فرحت ,نانما نال زتقومو ا ةقلطم تناك هاوس ءاشب مولا مجربدبا
 اهال نم متنالو لقنالب , نسما لد خت نانيعناو مهانلل مشرع امش كرلملا رهذ
 ةلسلاو ٌةزلملا لع: ايورامزرجرلعيو رمضان دنع ةباور ف نامصلا يلع طرثما مانا ماا

 خب ماعلما] ميللاو ةالصلا يلع ل امد رطب اص عا كلاتذرحا مول نارعس ماعورمدرأس
 جاي مالسال ف وبلا انا لاقف ماسو ريلح | طص مدا لوس صوخد أ ,يضعب اه لاذ ملغم
 را لسو يلع د طص هزخا ناليشو رنومتم ةيبرأعلا ناولع تترد مكين أشلا لي دوهر
 رغلالاملو انت صخري جامل نع هري خاب اضع لاق انا دنيإ لا ذجاحل ان داب نأك ناوعص م
 لاح. ؟؟هناركد 296 لايعأب اعلام ىلبزلا 0 :ميحل ل اطناملا طرب مدا
 هطفما 'ءاع .توو ةزائلا ف مانش نادرا عتساول ن اخ غاذ ىو ادن عنو هرطشو الا هسالا
 ليي نيام ناك اهب ب هدو هرب مدؤهملا قراسلا نحاول و نعال أي بك دو قراس دوم
 فلو انيرثهو :رمطت م مري نيب ,نارلا واسملاج مانول ذاالا سل احن اوأ سطس ا
 مظو لد نسج لف .مسلا قاما ورمل ا يطتنعم مزلاب ناملا_ اى ابك عاشو

 ًايتعردا درسا ان وظف نضي ا ىووتدم و نعي الارعاذ مانو مري نمير اعسملا

0 

٠ ٠ 

  1ظ
0 

 ا د يرجح 'ىطيش بوضوملا فالح اهالكو منليام مور مردع مل وا مزللالام موزل مزيل
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 تلج ربو بصاذلا رجا نسما ناك نادر يجدر يعم ا كلم ضيق انالر جالا ريعوملا
 ذا جرير لع امادهرجوم :هجورورغم ذوك ةيراسنا لع أ هرجع



 : ظ 2: مهلا ب ادع ناواؤا اي مين اكاعب حولا يرزرعال

 2 اقعضوا نيل افلطمر أاعينازيوكرلل
 تكتل سنام يبت طم مشار هلا تس لاف 5
 0 1 نولي نالاصحت نيحب اوريعلل هراعانإ وعيب

 2 رارببلاو بوكراك:يلعسلا فولت ا ىقسا نتا ناك

 "3 2 ن ؟ابئادا سع 00 ا

 1 0 ) الاف هيعن ناو طا 1 وب ع

 : ا انويشتلا نال اعنثلتم ني. نا وإايننسا تلتخالامراعب ىا
 هبهكلالإ 0 ليفم هع, عتنلا لاعتسالاب
 نتج نأ و الكر يعي ناملذ د, انف ثييحد منا مال صاحلاذ توافتلا

 6 1 ناس يلق هببع ناو فلمخاامو

 00 أتلطا كيحراعا ارفيه جر مر افتعالاذا ةفارف ...+٠
 ْ اجلك اتكياوا اكرانوكر أش نادل :

 2 3 انيعن فر العملا ادرعب :اهؤضو انيحتاراعم 3
 1 ناو .

 الله رخل ين 3

 اشد نع اظرطما دات هرخملا سكراوا ىف رات داب بلل اهيانل
 مبرد ىلادلل دنقل هريغل اسكراوأ 0 واابلبمخنعا
 3 000000 ثالاتبطتت نا لمنل 0

 03 : ىلع ومد وادعو

 سا او يدا مخ لاا ١ مد 21 اعللزكل يا
 0 دولا ئلطم دا درجات 10 دااعتسا نلت الامال اريعيال نبع ناوالو ا

 رب ءنيصو 0 ماكراصو تيعت] هم أناو بلكربو ب كرب وا مل

 .. انافتاانالااع ًاقنقداام نم ءونلاو تذولاى ايلطاعاتسا اهريعم ناو
 1 مل ننوأ ليل جوا لعمل نمش رول 0 مال
 05 9 انصدرتمللا ريقلا نلاح نا !نضريلا نيقذاو .

 نان مك هريقب ناو ؛أن تو ىاداثنام منن اانا !اريعلا تلطا ناىا

 تسف نولابامازيبقتلا . - رضيالوأ بم نآاماو ١ىبعلا تلاح

 ا دوب ناوإ لهم هنتر كارا دا 1س
 1 امانا ةر ١ىد اليوم يللا ان انرازيغال ن١ و اذا

 ٠ ْ لروالا اررعلا ىدإض ملل فتلاخئير ا 0 ّ

 1 نصي + ىيزعا 'مادفشم ل نطل ةزه اع ةرتمإ فلا جرهتيب ناك

0 



 لاهسا ناك اشلا ويزم ١ جريبقنلا انهنالاه هرؤ نما يلخ دخت رح :

 0 ا نغتام 9
 مو نحر خلل انالخ ناكذ 2 لسا ل

 0 طال قاص 0 مدارلا لارهط مزح 00 7
 5 :اظررعلاد ربرظ ف ارأد 76 ابطحلخ ليلا

 تان تع[ يليعراعسان 0 2 هدب انريو لحمل
 0 مان يك رصررقل كلذ زيظنال اهنا ربخايا#
 شع ربع 0 ١ 0 شلت ا
 !تارشعلا نصل :ريصن ن ”عرحأ رمرعث طاوس

 0 ارا نسا دام تا 926 الل
 0 0 ودعا ف ماله زك رض كبح شعور
 تنمو : ميلا داعم هزيواخل نم تايم اهراعتسا ولو لمظةلإرألا ٠
 م 50 .هادافراعسا اد! انه زوحنا#“ كااه رب نامل
 املاحاذارعاتسملاو يتسلاو د ولاني ىو اهل انهرارب/احابهاو
 :ضاينراحالاوةراعالاو بلاست نارصلا مائرب تانول لل اوراع زال
 راسا هوس كلالل ل عا هدر ا ٌمارسبال منراعلا قلاةنم ءاتسالمو

 للاداعت اكاحاذاعاتسلاو م ١ نأ لشد لد الا ضر ناجل بهاذر صان

 كوملاو فافولالل دوحلا قلب شح 0 ن الح ناضلا منارببال نا
 مرا اىواطلا شئ مما مج هدازم مهاوح( لسالا ريال ام ميلاو دبس( لوالا
 1 راحالا فكلنا رد وعلب موو دا نامملاب ةريقم تنأوا دا
 ١ ناكلاسخ»_زكو تاهل كا دلل ا
 كلا نك دانا ديد فايكسا 0 نريمالو طار

 ئاعلااهاو ةراحالاازكو واتح لع ملف اقلار اظن
 0 راكد وبلا ناكااوسب 6 اذا 7
 0 0 بطش رسلبل امورتر اعتب فول

 ا يتطور 0 ثدولا كرا شف »ب ىبراق 5
 د

 هراجالا قيرلابوا 7 املا 0 0
 هيج خر دال ةراعال فير عضال 0 ل قيررجالا بج ةراجالات: 3ك ةراعاا فرض 2 «اكذنإو راهي عيش فو :ىراعلا قيلت

 ذا هربجلاا 0 ربع مم ٠ اناا هب, ] بطصالاهدرو
 10 يشل ايوا نوكيزتسم 2



تل أمت 22965 اًمارلادرءاذاك ٍ
 ىلا باورلا در ف ةرام

 ةماشموا 70100 عرجباوأ محن أربع يأ ة/ابع ماه ل كلالأ ل طصا

 3 نه ناكل مونيا هحنأ لو 0 مال :موايمال
 2 7 7 ١

 6 0 ١ 3 0 نأكوا 0 ىاأَت 3 ا

 5 1 وار 6 اطصانوا 5 اهدي

 03 3 ١ انلالوأذ هناك سير اذاهنر يزيل درك

 0 9 نل انككلام اول تنزل ةعيدرؤر 1

 انااماولش ركا مراد لإ_رسفن عام داراعتسا 3و ادري
اك كلا 1 00 الرس5 هراوىلإ ةدرف

 | ك

 عى ما رجدرولا 0 ارادىلإادرلاب ف ال يا

 76 ا لاناو عرب بماخلا ا

 * مرب ٌءلآءاو كلاما م نايا
 نيبغلا مال زيتتلاو بتسوولاو 13 7 5 0

 15 ا 00 0 5: َ

 - را داس 3 | |

 اك علا | 0 انراعلاو 0 0 3

 سعاد اره همالا ١ 2

 ,ماما راع( 0 يري دنانير 0

 ةوحو حملا نلأ 0 ا
9 

 : كوس ىد_زمرالا ر هراعأ ا ا و 1

 1 لو ْ «دا اكساب 3 تاما

 هنورسرهلاو ؛ لربع 0 ام كل وع 3

 س هنسلا توف تم لانه 2 مال ةيراحلا 1 0 4

 ا سا ا ماوس
و 0

 كَ 9 ١ ذاريجمل لعن 00 

 ففالطالا الالعرقعا م
 ش ١ ازبورشما الا برنارمشل

 تيك ني 8 رك ناالأ هل نو رأنسلا اورس مرعلا بف 0 ٍ



 ا

 0 ل 4

 5 ا 0< :
 اراجالا قدام مدد يش يلا

 م ةنراج وسلا لاماكح  ةسراقلا ادر ةرجاامئاو

 نم اله كلان بماغو تايلاو ؟ دومو رح وك
 : ١ ةيلعانه رياع لوب. .هيلامفه صاعوهم

 دز ار اطرنراعلا وذ ,(ضنشلا در نبعد درا هرجأ نا ثاكلا نعمت

 0 0 امال ا

 نهارلا ىلع ]به و درلا رجا. بم نهمرلل ايتساررل 0
 ملامح غلا نالخ 007 انف بعاهلاامار

 دير

 هملعد درلا ملومك ارح اذعرنم لربلا» اذان نك !منعفنصو حالا,

 زكدأ سواقلاف ريدقل سعلاو تلك يلا مات
 5 ىفد لوقو درلا ةرج ةصمصا

0 0 

 ا دول مصر لوغعم 0 | نمرتخل ةعئوولا

 2 ادام ادإ 0 ا - -
 بج 0 ماد رن 0

 0 ايل لضم ٍِ 'رتامأ - 0 اول يعلم

 7 0 ازعندولا نأ | عرش حروموولا باتك لمدو لوتعلا

 ىحولا سعلا ار تلا قروب نامارجاتسملاو بو ضموغياشلا 52

 ا تمد مرا مل_ىصرلا نب ف ةناما ارخال نهار لجرل حتبقرب
 )ع ريعلدولا م اًرئامالاوانهوعد رس ميصم رج رىد دولا كوفى زيدا ما

 0 م وادا ا تو | كتعدوأل بايجالا

 نك“ ءاضم بوملا كرو لحرل اخو تعد ا ماسوا كره عندو ازه
أب كلزكلونضلاو لجزاة كان نيل 5 اذرع (اري أ اره نال

 5595 ن

 توفلذ١ لاق ولام ئالجالمم بؤملا بكر ل |الثم



 زبخيو وقيل نافل

 0 لايكون لاب يصدان تيا حان باد هدب

 دجال م يااا : ظفحلاب و قالا لّثم ريا صب النرش عدبلا نآبنأل
 ناضطلا ريتال م لسلاو ةالصاايلحءتل اي كحل هناك
 ؛أوس 76 عز رف 7 0 نتبادل غل و 0 دو ىلعالو

 نحن اهرحو ترس اذ دل اه مارت/كل امرت عوالوا كف ل نأ ايار ممدلم
 : ”بدورام

 هس عبو مساك لايك أدوا ةهسفس | يظفح يعم
 30 نلف بولعلا نالرلا يدا ءسفم مىئدولا ني رام
 | كاسل جرن دريملاد ع و 0 1 امور نع احلل ايلف محن
 عربجا ىلإ تدوا د ٠ كالا يحوز للازعددولا_نعقو ارا ةارلل نافزنال انفعال
 00 ل 1-2 مدا ذاكدولا نار عو رضع مشعل ةرهاشسموا
 0 هاما نم ثييماملاوا
 00 00 0 د دول ئح

 8 نع وااسللا | همن از زد دول هدر سب لابعلا نا
 0 ةيانرملا نعاتن 1 ١ يسال ,لايعف نال + 0

 ٍ دراس مالع نأ نا سام نأ "دع 7 ١ اذ جاهل ١ىه لد رمال
 00 هلال اياك للام أ نوي ال افطر دان 7

 5 يدلل مف واذ بلانلا كاز لا نال رعت دو ملام بلا عمدت دارج للا ىلإ
 ١ 4 ما ع

 ١ ّْ بعل وعد 0 ١
 ا ديلا لطم منا عدلات ا نار هلا يجا طم نا
 8 0 00 تبلل زمر اله نلالو لد
 لازإر د رسيلش هاني نااماو نمسا نفاه مهن انا ةغيووامرفاتعا
 .ئ | ديوس هلأ ميك اا وسر سبل ان الدر ترك ةطرخ
 0 ليزارتعب ليفحأماذأ مرتارطف 0:
 ون قيوم مام تريح سيب ايو هس ًايطفحاذا يا
 3 .٠ اهريعو ةياقول اك توما قال تون انع اة ركام
 يا هيو و فاخاقرحاماذاالا 0

 26 يس هد ,اقرصمرسلهبوهشو
 اا عم اب قرلمل فانا ذلالا ءريشد : ءرزب لتحا ذا يا
 ىرحأ يغسل وأ 0 0 111 ناهنناب ىرؤلا
 ةئمال ةديسالا نإ جزع فرصب اظنملل نهد ل عملا انه نال مجالا

 ىل



5 

ت تامل ”طنفسم غرور نص ىجير
ا ذ تنال دكراضن هب

 عاربال
 ١ ظ

اجو سلا نيا ةند كالا ىلع تجادل فرصلا كنرالا فقرمو
 ينو ملعب ماذ : 

 | ا

اا انهو ةنس الن قرص نأذ هننيب ىف تيرم
 دل أي ق نمل مذرإ اريطع ل

ْ 

فسلا ارصاتاهاتلا اذا انك نضرنكما ناذ
 الا 0 تحدوث ةدي

 ظ

 تنين 'اتنهمأ نمأضو 2
0 3 

ْ 

 كرخ ةثئاوا|يرياست
: 

|| 

 ا 6-2 3 00 اذا
 (١

 ا 5 ريك ناو طل هرصخ ثوربب جدولا ل تالت خلوا فا

 طعن رحل ءدولا تنضيالوا ىربلاه يره اك ازخشسا ره لعبد تطلتذاذ

 كامي بامشاو سلا تيل
 نع
 : م نارصلا هبابرك رمل 0 1 3

 0 5 22 2 للا

 ا ثدرن 0 هير نأ :

 مانا دف اوم 0 ا ما

 تسمم 0 1 6

 ١ 0 00 18 م

 ولا 0 فما و ا
 سولو نأ 1 كام

نا غالذ كل دلع لك نارك تام هرب ف نأ زنأبجو ا
 ان 

 تييملارثر يا مكر ا و انينع تاكتاكململا مسوغ نوبل



 ةلئغم تام فقودلع -ككصح فتؤوكازاالا ىسا 0 :ناما رت يوري واربصو دب ث كل ذ نوكيو زنون ميلع
 ا ؟دونسا ن أطللسلا كنزك

 ١ كب نولثا قدا دايم ىعاقلا ور
 لكَ 0 ليم تام ثيما نأ مداخل نعررمرلا بح
 نأف لالا نناعرردالو تامر مل لأم دنا لزعاتلا هرمرا رشاد ا اذا بال او رضبال للي تاناذاوجرا_وراعلا لونه قد الهش تاهوهتلا 0 ورييغلا صعد هد دوااناك او ناهمج تان 00

 ١ د ويس دري #0 ءاعدوا ثيح ناستاو 4
 7 ءدقشر بخغب نأ طسثم ْ
 لسد لحب نوط ميل دج لعب مكاو ا الأ هدام 7 ريزاروجال ردددو اج مراة تدالكر ب اوحل

 نحال ىاظبهذد 0 اكوري ال ملطفحال عرشك ّ تزداد وايل من أ نيعوحل عيحرم تااخي عم ناهي
 أميبلا رسال كقيفرب تل لفد كيف رت :درقتال للاخ ان

 6 د 00 1 : : نسال! اموال ضربالا ! يي بانا ماهر 0 نالتشكلان ا يىملا لكلب "يا ثلعر 0 ا ب ولج هداف

 ٠ عش ىلا ضادو | ١
 أب م نيشرعر جدول ندب يال نصا ارم انلا ننال لا نجيب لآ 7 0 ى 0 ذأ أن را عب
 ع 0 00 0 1 ا
 0 كاد فيلر يو 4 4 جامو

 تي از لاجل م ١ نع 0 ناتحؤر م ْن

 ديو



 5 قاب رو مديل ازوك: ثءأ معاة اراد متببلاو 3

 نم هد يع يمس كرا ا

 هر ادق نسدم قوزص نعد ناؤأ أك هرادزع ياعم تيس تعهانراذإ وعي

 نهر ل فلدكالق ذارلع هاهنا ابهصو مل ناك
 هسانوراصوارادع ني

 واصلا فازكو |رهاظ, نوردلل تلا )لخلل نأ اذاالا ديشم هنعمل ناكذ ابو

*سضأ يعصوولد | بعضو ملزوجلال غرتج جرما
 : + هما 

 رس ناضق ثلا اعامو انج ثيح (ىولا ضعو 0

 فهانلاال كوالا دوما نيرضنأ, مول ناكرحأ دنع دوا ذات دولا ناؤعي

 0 ب نايا تمص اعرنعو هرم
 + ٠ اسياس تان ايوان لا

 بسم تاي ةصاسا ول ايت ١ نضوأ

 0 سيلل' بحاص لقد مرسال ليقو لا لكك لركف

 0 ةيضممقلا بل د
 ان دأب منخاباوْمم انعم زئلام رخل _مولا 0

 يشأ صع بوصغملا لك ووربخوا نأك لام ارقدو الط لخار ول بضعلا

 لري مللام تدا الانلع مرتحت موغتم لام خا يشلا قو ىرِصملاب لوخولل

١ 
 م

 رشح جحر ةبلزحرأحا موتملاب عزحو ةتيللو رلل لالا لرب جوتشي
 58 كلام 5 7 1-5 0 9 0

 نيش دلازم رب ير تعم (دحل راقنعلا زاحا هرب لدزي لوقدو ةيراعلاو
 نع الادرهو لبوه واننا اكل دو ن هللا لأ جلاب نوت اناازرل ارا

 سم نانع بضع راقحلا ف_رسيلف كشف زعبصلا و ىارلا#رانعلا ف

 ربحي اف خل أب مع عنود لست لا/نسودوبإ ارك

 هسه نأذ كلبلر سل ىاررغال هرنعيراقعلا ف بضع ال تسوبوبا كلزكيأ

 تاشأب مقل سلا ءلاراصغعلا نإإع ءأم انهو ىجحودر اعلا قبصقلا
 200 اوشلاب نيلا ل اناو سون او مينح قل ىنعبلطسلا ىلا

 كلانا ق]معرا دو مععبتكام جازحا روض ام ناغذارأقعلا 3 قنا“
 نالاك: همال شرح 5 مل امنس كلالإ_سجازا «راصتراقعلا قال

 رمنأتلا نيصدال ثيم ىزحا دعو زاد هوس ارك ملاكي سس

 ةرابخو رش ل كلاما ب لانا بصخلا لون عتيشا رجرويخو هنعلا مزعل
 ”وجومؤوملا ازهر فرممأ ىلع نري دف أين نا اك فرغسلا لع نوف ملع نع

 لحفل



 اةملزاتحلا | بفعو جي مااا ىقتاشلادقف اودكو راقعلا ضعف
 ليم كال ني [ةارشرانع. رقمالو ببر ايد ةلطبلا لا قفا تن قى اثرلا نع رضت ث بحب وصطعملا ماهر ع اعلا سظوراؤعلا فقتل دورغال رلطلا ديلا توبتوه ىتاشل ارم بضعلا
 ىلا طنا يكرفا ا قاوعيمح 45 دنع رمال [ملِوَرل الع
 لله ها رعجيرع ماقام
 ١ :ةاخ نا مراخ دامب الار ثيحوحالا ريح م
 فويل زعازا هيلا لش ككهو نيينت مرا ضعلا اد بنل فتق ع هرحأ
 3 هيو 2 اب ١ مرهدا
 ب رم ىزعةيفدع 26-2 اراعلا / مي "
 اقم يكس ةالسل هر رئاددتالنلاب نمعيستلا 0 نانا

 هتووب رفقا يوتا كل: ميج طرالشم ٍكْمم ةلاشعلاو هدا
 ترانا ضن هرج هزبذر جات د لعيد اذ لضراناس 0
 ا رع ميما هعرزعاضر اضرابصعاذا د ويصاو الوالاو
 ل عىشاامو : كنيدلا :م مما امو ىبربلا 0 ناستلا
 :٠ اثرنع نا لارا 070 تأن يملا نال مكلمو ناىعف نصح ة دايزلا نال هرناع قيميد الذات نسي لال ادالح .ريغو هينح لا لمع ضعلاب قرصممو عيذلا

 مذا كلم ق ثرحما ٠نيباد مهلا ْمِعا بيسلا دوبحد تول
 ل ماا صلرو ن نازحلا موحل كللمال دا صقند !داا تال كأم
 نصا عامج ءىنلا ذا ف رمتلا انس م ١ كلم ف ضمملاومهر ثيبح
 و م ديرلدلا ناو لاوتسالاب سقي ما! اكراضجز مالا
 فىلبزلا هركذ اتن |نح وري ونا ملا ناكذ مجو يود

 هزثمو هرتدبع مارح اكوهو ١
 ا تاس نا عسا ازلج هلعف هنا رحم ا كال خل عسر رك لياليزم م فراس طا يلا قبح إل ا ا دير دلالات ثيبح »رف مبا دايو عرعر ار خس ا 7 اا ١ ديراب : كيف ذا لحو طا . ع مسولح هزم 5
 ؟يلافت نيكس د ناك الاعاماا 1
 بسجو ّ تراها مصرع مه هع و

 لبق طدرلاا ل م
 وب, لش 9
 0 ديلا 10
 بماغلا مالا توب بملامح نجناللاهانا مجرطسو مومازكو الع تع

 مر

 ب ب هس



 ولا ١ كرحت] لكل الاد ةالصلا لع داوم
 او اال

 تان اا شلل الا لح ه دربلف هزل

 فىرتشاوا ةلام وحامل نان أ لع .اكلاه ناك ناك الل

 0 تتسلم لام امل ات

 7 اللا طعاووعلاو ةروصلا در شيل م ابجبلا

 كار رمقلاب تعي للاهل ]جنيملاببلاطبأتل ونيل لعل نز

 0 0 .د هيجلا درب بمال اري 0 3

 دارس ١ ءارب م فريالوهر نك اذ هايا يعطاوا

 مسرملا 0 ,أضصلانعارب ١ انلورما خنيعلاو ةيهلاوهصالا بج بجي

 ترسل اضل يملا ضال تجرأ كامو تنضج هو بح ٠

 لانك اكل ابجاو رمل ناك و معبديرمعلاا«لشكرلاذلو نايعدلا نع
 نان بماغل راع يعل اكالهبر غل ةلامزل اذ أف فايس طين الفنيدلأب

 لشملا بحلولا براتتلل يددعلاو تو رمل ليج اك أ لشمس بوصصعلل ناك

 ارم رمق زف ىلإ نعل دحنالإ. ملأ او روبصل ةاعارم بد نال

 م أ نان وار كو ظقموا اسمح لسملامطقد (نأف طقن

 لاوسالا ام ايزم كن همسلار ا
 كسا 0 ىلا رار صولا ره

 1 0 5 تاكل انا ايم كامل

 0 557 هول ثنى "بجو قا

ا يدوولاو نيعل نانا باررل امايفداراملا 0 5
 قاتل

 لثم الد صغ مون ىف نبق بح
 0 رامتعلا وسد

 يضل لالخ بلا 20

 اعنا/تاودالبل 2 اانا ب وسي داود ناكناذ

 0 منال اوس ا اكن للأمل رملا هرب عاف

00 اكنارف كلاما
 

ل ا
 

 تا

 1 ا 0 لكا مدعو ناد

 خلاب نب 0 00

 0 3 5 4 0 الشم

 هدول نال ت تانويولل 0 ل ١

ب سأ هبي رضا ثنو دنعب حا اانا تاير اماد أريذ ريف
 « س

 -. حسم ل وسوسه ١ بر 2 وك وو نسا 2



 امكاصاب رداع اكلم خداناماع ا 0 ها د ةشح

 ل ونجاب نايو 3 رح ع اولا كوه 10
 لوما 0 7

 | سيلا د كلاما مقبل نا 0 ”رارال دوب نص اطل لزبإلا قيل ناونرم ا أمن ص أو ٠
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 1 ا اا
 او هفعولا نا تسرك | ادد اش نانو ضلال
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 تأك ناز منيل ئعأ ةناماقابلادم م ايو هوسم نأكر ثمح :ندج وذ ناك اورد طقس
 فكوقرب_:رضدنرمزرلل رس هارلا لع قو مدد ماا بفرتس نكتعر نم
 بلا تيمارهلل قأكاتلطم ةنسالل لاهل
 ا شلة يضل هرعت 0 :
 ل اك ى هوو تجيد رسشب جدلا يظن ا
 بعل اك رصين علل ىرغز ناو اهوَخأ م افجي 0 نإقتال
 1 يع اعلا نع مدا نالرنعش

 ناعالروطلا اونهلاو ةهراجالاامرشزروكالو
 0 نا امااشال ا هره 0 يا

 ) م امال يح ْن 2 رعبد 1
 مع اجاتسا اهرنصر نيو 00

 0 0 0 راعملا نهر زنوج( وروما نهر ليوجبال يا
 كلذ ّْنراحاوراعلا نسرءاماو رافبتسالا طع ورعطلست كلي د الف منيع كمال

 : لم سس

 كد ا انمرلا ذا اسال يبل طسالصراب
 لحبإاما 0
 د مال: رج زر غمحو هرزعانو علا 1 دا
 ذاع مبعاى رعصرأ وأام تما رضا روش لمتال ةتاوز

 ٍتالاقطم هل مال ماال صع نأنعرضلالىا - رضي د ااذأ ظفح 5

 تحعّوو هأرما_ءريزرملا نأ اهرادتس امنسرلا ئو ا 0ك
 لا الك ةرربزال تيلررط ان عمطبلا 2 تيا ان

 9 ؛ فايس ذأ ينس ا
 اولا يسن عاتب ا لففح ناكذ مرد داك و رع أ ال
 52 اهلا ازارهب .
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 م ساس ميلا مند نازرل بطاذازوجب
 : مأيف هم دام رضزدل جيوالا» :الس | مل ننزل زمزذ
 رهترلأ رب اقركولهذا نقعلا دلير يعش نيد بلط نامور ةرانمحا

 ثكحح]



 عجن د مل مجوالو كادر ب انيظنلا

 . السم نوا هرب يطعي ب م 1
 اقر رنه اسس عرمب ذاكرا زرمازلا مرسي د ضقت نصرلا_رئررلاضحازإاو عب ١ ٠

 ا فلا لسع ملا ح نامارهوولزلا ٠
 ْ ا امال 0 لوف
 متاحا كهولولاق جيلا رسكأر اهبل نوني مرالك

 1 ١ ا

 لسن فب نرلا 9 0 0 0

 ياس هلقن نلكدا/لو ردد "رهارلا يد زنوم نإ جام نه اتاكشايا
 ابوي نان هارلل_ركل مضي 0 بارك ! نأك
 "م :رلا_"للهام

 : اسوس انمار لب ًاميرامالام دنع كر :
 2 نل هع ل 00 ف

 سرا 0 1 ازلا ع خرا ع ا 0 راذأ د 4

 رماب نييئرملامعاب نهر ع رانمحاانهنا_رهت م
 1 ؛«ىررأا ف هس حالا

 . فتملا/رلا رمال اراد كتوم 0 نواح -

 اظاح ةرجإو ضوه قرا تيبلا ةرحاكن هترلا رشا نرطلاللا امدح, ارجوا
 007 *. هبلع ظل نال

 ا - ْ اتلطم ةيلعوفد ند و اتبلاؤام الع

 م 0 اأجب يل اَيلاَزنومنمارلا يا
 ا مرهملا ىركو ملتح حالصا تاتي سورفلعو حارا او يد
 ارلخاكب جرن الا هرمايذالا ًاعوطتم ناكزحالا طعامأ 0 داو

 ْ ' ءارئلا ئحال وا ىلا ؛ادرلا ارك نآ | :

 ظ ب ناش ارك ام مامالاو ف ا .

 ْ كانو متجارحل ثوهرملا سخان أر 6
 ظ 2 رب نمبعي ثمل قيوشس ,تيأنج ظ زئامالالعو ن سرب اش ياموهه رلا

 ظ رعب 0 0 ا :ناهالضفلاذ ا
 ظ الصا رنامأ الو ىيزرملا طع زوضم نيد محتال ندزرملا دفق اوانيرلا

 تك 75 , 3 "7 ْ : ةهملاّحاالوارله 0 0 تداعب

 | ليرش ناك دارس الو ررسملا الكم نأك اوس «لشلا نهر نوكال يا
 0 معيب لروما 0 ل ا

 هلم



| 

4 

 ظ

 4 لا للع بكامل ملا قلطاعاشمرف اف
 0 05 ا اصر ََت 0 مك

 / ملا نب هع لس ع اي أتورب هلع 0 تعيرنيوجال يا

 (ىدرم هريخد اضن ص توري دعوا عر ييفلا يل
 1 ثورب لكلا اذكو باجالا توري 1 ول و
 سمن اتم نمرلا زوما تروج يرببل ا بالضم ن توها نازصالاو م تيفرطلاب موب ركوام قلاضحالا نال لاو ءرنرلا توري تعرالا نه
 نأ اوعتسانرالا 0 انودرارلا شر نشرازكو 25 ةهرحو انوهرملا

 6 مينا نرغلاوا دارا اذاام تالك رهارلا إرم 0
 نقل رب ماخ ترجل رالا ل 00٠ لوا |لذ

 صضنررو ودوم نعرو
 د 20000 رعورف مر

 0 وجان ميلع 90 ل ا

 0-0 ةدراعلاو د ورلال ا هلا

 0 ا اضل

 د ممن انآ نمر :داصلا واظعلل
 ا ف رلاوروخال يل أابو

 ايا 0 :ايلاتسوا ذا ءاناي ى اننهرلا نوحجا) يا
 تقلا نانع لس دان ؟نيررلا رن نروخجالو
 فراع إوا 0 000 1 ايشل ي ام بوغبا 9

 هربا شعل ب ةرعا ال ذا ”ناما مال رلا الهه نست موصلا
 3 ا

 سنع نووام وارسفنلا ف ناياوساقلطم صءاصقلا ف نعول رموجالإ
 5 الا

 : ديوزروملا :ويلأيو الئلاب 90 بعلا 2و !!ىزقسل

 دله لرب ورهيلاو بوصغل اكرويلا دالاننرضلانيعلاب نهرا »و يأ

 و ام حالا ارشالث ىلا انرشم اك ةيايعال درع ماتإمل
 قمالرعت تكاه ادزلص| نتن ارت ال يراها انرالتانامال

 انا وسمو بوصل ناب رع دل ” و مبوصعم لق لب منام
 هَسِيْث والاهل شم درءنعةرأبع نألا نا هحرو وأبا درج زنوعم
 نركم:رهلاو الخلا تبعد كزهول ضرب نري بيذواايلش تاك ن الشات



> 

 نسر 00 يسال 00 مداها ذ لحق ٌرِنوَُصم نيبعلا

 3 تاروت قنا شم نبا كيما اذا ماد 0 نرملا ست نكك
 0 نيعلايهوسرأ كرا فلا هئل ار عه و ى فو نع طقسل يلا
 عي عنا 0 در هرب درعا
 مث محول ا رملاو لثملاب رس ضملا نابعالا

 ١ ثول أاكرعي نوإ داود دوعوم اب هدرل كه 0 ينل ظ
 ب الاس ]مرد انكم صرفي نأ ارغو نأبادوعوم ناكولو بلا

 نهار اا لن هلع بجو نورا نع نصل ناو اعلا متبل نموا 0101 علاه( يلادي نق نصرلا كاما 0 8
 ل ير ل اانهر
 0 الزاهد 0

 ف رلا ريت ممر
 1 متل رار 0 ةورلا 0

 ٍ ميت ثرعم سرب نهر ذا الائأساربو مؤ او ف نس هرلاوص 5
 م 2 0 2
 : 011 لامس, ما وجب طور ضي دبع "
 / ا 0 8 1 الارق ثرعلا يرعب نار ماج اتفالا 1 ارنا مراعتال

 10 2 تن لاو
 رماها ! ننهرلا كله نان 0000
 ظ . نهرا يلاعدلذأ 0 الام سم, ير -

 000 0 دالا]

 ض

 روي كي اسا 0
 يس خب ردم ينعي 0 م
 ةنيعل هناك ضرعلا ف ااذراصو 2

 معلا ا اب نيهترا داعب

 0 درب فكي مزال رانا نال
 انزمان هوان تل ٠ دبع مج اك ايون بر
 لاك لما 1 3 وس مراه هر د , لاح 1

 , لاملا نسج دادقعلاو

 - جزل لةكالا ريب أ نعرلكذ دلي مر نورس هانا

 نا

 21 برج 11211 00 اعمحم



 كاملا سار 0 لنع شل ملا وه د دقعلا بس بجلإلا يك نهترامال
 هل 0 افشرلدب رمال أس وسمك نول شن ار

 لوس ا هياط ل كإقت بوصعملاب :ترهت نين, 1 7
0 

 : 087 لأب نازح . انأب نارحتارعب كلاود
 00 مب مضر مال مْ انام 0

 مسمن ميلا الباقر ا 1 اول ىادبع #2
 دج عم مال راع تست

 نس لم ضنا !تراع تماس قرم 0 0

 ع ويم سول نال

 اقوال مز في مح ايدوتلم نمل لا ديرتلا"

 ىذا هاما سب رو او نوؤتسلا جر مراة ة.لأ رجب
 نحازوجي موه رعصولوعزلعو 7

 0 بعضو ورسم ناك ذا انهت انهترعوا نوكانصايشا :

 3 نير ولا اذكلهو ثم وول ليا :

 اس هو طرشل لرعدنج :رهزلا

 7 بيملا نحج زهرا ا لارا د 10 ا
 5 اورزحألا د نوح امرحاو ريلالل قحؤ :ربزرلا دوو

 لرعلا نس ني نهر فيجن لرجل رنع كنه اذا » يحللالل

 لجلال اك اوا هعس 0 1

 : نحنا ةلاكد ملزوب ب
 3 رداد تاما 8 !لانأح يا
 دا_رهترملا لك ءاوس أن ره الالام
 ا !؛افدسالا ب ممسكا بدا نيسسالا تأمح احل ةيشو عش نهر

 سيلد رهرلأ ع هيلا لكؤملا نهارا 00
 ّ ملا 2 كدا تاكاوس منعوا ل 3 0

 مر نهرلل نال

 06 1 ةدسنوأ اره 5 ا
 كيرا, 2 يرلا هداذا اهلا علإ يامال كلي ا 2١

 هال ابوعلا هولا تولأب 09

 ساكو نال هذرملاا نا نال تو دات كلا لّرعسبال يا

 فتوكنهرللطوسالا ما هرحل تومزبكولا ل نزلا تملاعتنا ل
 الو 53 ثالل ثم اا د لاب 0 اثانل كلا تومالا أهرمل

 مثمراو لوريال هأ هليارب يكجر,نهارلا دمع

0 



 لج
 ْ ظ 1 ٌء نهطن رسلذ نم |رمباَع نا سلا ميبلا لع م

 : ٠.٠ لمعلا نت دلبكولاهراازا جالا حرق هل ثر اووأ :
 00 فدل لازع لاب 0 انمازلاو لجالحاذاؤمي
 نكي ادإجا رسم ناف همسبل وغاقلام سب نارابججالاد نرد ضني

 7 00 0 را ا
 7 دوما صاخب طر اذا نيهرلا رح فريكولا طرا نام
 ىللبنلا هلأق رحاو نياصفلا ىبايللنأ ثمسوب ها نع

 6 ةبواتلا ريل فاذا مهوصخلا لبكولا ام اذو :
 2و ريخاع . مواهب هليكد صوب ذا و نغ أعنا 0

 0 ميضاإ 4 أجلا فيك انه ؛اوسب
 نينأ ل دربكولا لن أتنماّى د هاكو_اطعاوأتعا متل ليس لجأ ل فرلا نال

 ا 0

 1! نهترمازكى هثم اقم نيا لرعلاهعبب ناو...

 7 نال نر كلمح زهترلا لع لاهو: نهر, ملا نهرلا ادع هل داوي
 نئاالل و ةيهرلا كقنناو ةيصرلا نعد جر> رت: لإ تراص

(2 

 ١  0ففقوي 1 1 : 5
  6تار سلعدلال 0 اون فش 5 دوأ /رم د ن ظ
 /رملا قحنال ان هلا انه ارلا ويب 20

 ع ” طاب م نال ' 04 لا فو نر. واعتم

 : يانا وزار هد ضصاراءاضترأ جا نما ثان ا يلع وانا زيثرولا 0
 ثلا أنأكامل اوس ]لعانه 000 ذداعزيجيداذ

 مالا لعل: 00 ناواضيا انصر نئيلا رعب حلا نارا أحلا 37

 رك دبىلا ملادز اضم لاب ةص ا 0 :زرخ نإ
 متحلوفي ثيحنييبرلارصلا جيب ثديرلا ب الاي ,انزحا اذاأمالو فلل د طونن

 ع اعاوروسم 0 ل ثحو رشكلا
 '/ دا 00-0 نادال تشملاو 3

 قمار اره ا ثيدا
 مال الع سن يف ا دراحاو نهرلال هال جي تاز م

 ه داك ,تاك محو محن اصل ت فانا دانلاوفتشلا (فنوملا نال

 دزننلل ورب قلن مم. :رهرن القي ناىلا رضي ىرتذسل وق وزوم

 جوس جسما 5250-58 2211

 أ هرم



 32 كنب اج سس يا دس هاو سر هس سوو ٠# م

 نع مهازازول 0 هرمأ
 لها اننا دسار هر تو سيبو زي 2
 ”تردص 1 0 او مد لينساو ته, مارا بدلا ىيا

 :رهرلا لططسو هات
 تاكوهف لولحلاب ل 1 00 1
 0مرا هرقل تي يمال رماد 1

 |قلاوأ هقتعاوا هربدىزلاوعا دام نمار نأك نازوعي
 نكي لذ وقن رمازمل نعم النا ممر دوت طاح اعتلال

 هنمزخأ الحرم نسرلا نأك ناو منم هزخا ناكماد نيرلا لولح حم انهي

 تالا تاما نعالرب نيترملارل رنعاض / رطل كراش 1 كل ذريف

 اذا مزعل نول رقحكيوتسا هسنح نم ةسهترلا وعلا ماكو نيد طاذاف
 زف بولا ىاباك ناو دريل ضمنا يني ناك ناذ هزخأب ,نأ قجرسك
 3 لى دج علا قهناذ ا او 5

 ١ تال سرلاو زم م 1
  0 4هع ا

 هاهرزوتساول رمالاو ممتعاوا نم دكا دبل ؤأم رهان

 ب دؤيذ نيسرلا حو وتعد خلخال وهأب ا قومه وك ارسعم
 زييس نيدءادا فىوس نال اير لاراصاذا دس لع ك لدم جيبو ىهترألل

 ل خفاش هرع اب م صقَنمو شق مارلا 0
 ١ اساكيكمرم اخت هر نيرا ةعواو

 دادزتساالب هيضطيملا دالتساو رسب را رك
 ا ليسلا نع ثسرل الكور وس اوا هرب و 0 دالتسالاورم دئلاذا

 ًامربسكة ول اوسلا ورب رملا نالويسسلا رع درتسيل نأ رزعع 200

 أن ١ ثر ره نهح .وم ناك نأ و نسرلا مهراخأ  3تلي هتهرانمرو 0 06
  9 5ائلتا دئالا ماض نولي ا ا

  0 0ا 2 رمل د

 1 نيعمرحاوو مع, نهتم ٠نانضرلاو
 ا كىرخاؤ واب ذا نانحف بفم يأ . اعا نأ نيد

 ” رم عاصخخ (نهارلا وأ ني :رملا مرحأو هراعاوا مهر, هارلا :رهرللراعلاؤايا
 ) -_ يحِولا هرم لاول تمهترللا نعناططقسزعال نفي

 | <<ه
 ا ,



 هداعمةلائافانه  هداوزتساامزمزكلف
 ا نمل ذل كأن سينا عر اراد ماوي

 "غزه دامسم]كل مججنر ؛افتسالاري نيرطر كملا_رهارلا عا كل ارالم نب امرت
 نعوزجب نيج حالا ندا يح اماضرحإ اوا هيل نهار هو وابعايو ادرج اواام
 إ لي جل ّيعنالا ركن ووالي و ردتعرلا

 3 1 تكن ياه هديل جنم 000 00 7 3

 ايلا مرا ع 1 ا يول 1
 نيترللىلع_رر يعم روم نول را راسل لاس بأمل 0 هل ةانازم
 | 0 ةمعتجصرلاارال 0 1111
 : فتيل هلأ ادهن م نول اا هلارتسأب هزار ثرمس
 ١ ى] رب رعب ووإ شو ٠ نمت عمل ١لاح كإملاب :
 بلطلاب نصارزج_زهترلل ةراعتسار ارا لاعتسا تنل زرهارلا نذاذائج
 ديل ”ئلاغهو لاوتسالأبب ةيراعلاري تول نو رلا رقي دال لاععسسالا لاح كلمن نأ4
 نصرا” ضيم قرصنعر ملا سعب عرجبو ]علا لن كرم ناوذاعلا شاف نم رلا
 + نب ىسلاب فاشل هموت و

 انيبعناازكتلطيذ ايد اهرب هرعتسيئئئلاو

 نسا !قانهرل_وترق نولي - تالباوزلاو نفالِخال ثحو

 هاوسال نايعلا نهر م مادا رلا يومن 4
 / ملا نيب واعد ئكركلاملا نال منهريل يشي ] جر رجس نأ صن مباربربإ
 00 ابنب ب ماو رانحلا نرتب قار ةللد كاموتمو
 دي واعرب ار رولا قلطا نأن كلد ميجئل الاد فيعمل هام تا نال
 نع نعارنا ناريس 0 يلع علا ةامناكرلبر دانهتسوامة اسم

 ةبراعلا نهري 00 فالطالا وذ معاون, نيفنلاو دتالطالا ريعلا هلخد
 زك "ركاب ضري ن .,متسلل يأ سهلا, ريقتلا د نايكرشج يأن 0

 00 الا ىاما ريفمريتلا نال ممزق ابالوب
 دس راب اقمزيز تال ايفوشسم ربل مي نارا ا امالجإت لا كامأر هوادايباع
 ست الثماماةاباوزب سرق اب رصرولو يلع عجرم كمل
 نأ مه رئي م١ لن سعاز اامزداك نر ضم زه 1 رئاعلا>نافريضم ةريبقت

 ْ تلي ل هريبقت رخل فخوذ 1 1 لس فكن
 1 هيرب رعب ثريتعل اى نوبل ملا كلش نع يس ن|رمزعيالا مال ليبفم

 | زر ا منظم هرتيروللا 170 نا بلع ىزص



 لكل ش فد مالم نفيه اكإهو اريد نمريثعت ايدريعل لاح اا

ال ىلا ول مل نداي[ حو
 9 نهاولا مع ما رم

 1 ل داب وكم مالازعا انالزينرل يهني

 3 نبي نهولارقع قالو كل ذدل نكن هترلل نصناف ١نهارلا ىملانمضا ناره

 م توهرمانبعلا تامل اكرام ميددب و ريضاي اه_ زهارلا طعنهترلل وب نيد نينا

 رسل فلاخاذااره ممدرد و ررمص أك نغارل | لع مجرب ثيحن هتوللل 9

ل ولا م منع هافوا امربرد لع ناكنهرلا كاف اد اذاامار هارعلل نصارلا ع
 لدراا

ملاو ضمد ناوا نأ ”٠ ننرهد ا اواو
 : نمرصَ

 ا هلم اضاف نان 0 ١
 9 |نم اك

 0 !ترااضرل دارا اذإ مراطل ا د رمل ادئالزعي
 0 الكل د مونت عتتمبالو نينا ءرللا معن هلق كلك نب كلم كسل نضارلا

 5 دابر: نسارلو كبل كاد ِ لل طضم مان هارلا ند

 انئيالا نين 200 ريم نا ا هانفئاذاام ئالك 0

2 نأ ايلا رولا ريزمر بع لش طورضم مالىرااعنهارلا لعوملا
 

 نصرلا لع نال لكشس ازهو لام 5 نو لعرب الاب هج الب مب ابوهرلا هاا
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 ىحس روبل ذاعيجوداأب 2 اد مم ناهد برلا معن اننابزص
, 

 0 اهنزكلان مشب
ُ 

 : كزهملاب اذه فلول رعوهرلبقو 3

 3 انذقرمل لرب م ١
 ابصانرعب ممال_”رصارلا مي 071 ليعد وأ رضي ناله نمير ل ا دع ضرلا كله نا يا

هرادتم قامت اؤاأم ئالك ءأوبالاركي مالزهارلا لوف كلدكلوزلاو
 نضرلاب هرم اا

 0 00 فرم للا لصاركلاول مال لولا نكي

 نعال عزانهراو
 0 0 قلعت قد كمن دولا

لاحزبو نأك نإ هن رام مكس لعواز امه ن دوعل لصدرلا لا رت ولا قح لوا وح
 لحا ا

 0 |نهارلا نضاب
 نا «زخالخا د اخ سرلاب 0

 9 0 ا ةسخنف ناك

 ّ نر هين دع ب طقس .نمهنرملا ملحن !نهزلاو

 فمع رلارقع عج ةرانبلل زيكرهن ليو نم امسي نص رلا طعنه نوجارازعب
 00 ,. مب دولا ثلثا اذا دولاك فوللالإ نمت نأع ءارابثو

 : الصحي نا هزنصو امربلك ىجا ذا صولا( 3

 ١:: نيرو انها, - رم اهيا مانش ١

 << د



 مح عم كي
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 حسو 0 -

 هيرووسم حسا ع بح د
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 راك معلا برج يباعلا بوجودي ظنا مذ ناصح ياس يما لع ناك متل اهأن عا و ةيانبخل نول ابرع ىدلوملا لعنيانج نك اماو ءاعرل تاتتكالا تشالو نما الرو لالا بجون اهعد ركل لولا ؟”انحا:لد اربره "رمارلا لع مناي نوكأ ماو اهلا ارك ءاجالابرتعم وهج _صاضقلا باو زورامواسننلا قاطخ مان تناكنأب الل بحب اه رسنلا لع ةي اجاب دارملاو أن اصب حيرال يدها ىريلا ه لعوا تتترلا + نمارلا لن مرلا يانج نائل
 0. . بجو سرع و دللهد بسك ص رضا ؛ مي

 9 ع 0 نك« رمومر مرعأ كد. انابغ لاه كلهازا كاز صول ونت مال نري هدرا كلم هيو روصو نبلو ةرلوكن ضرما ؛ان بإ
 "٠ 2 مقهنراكهطصب لس عقد كرهي نال صالاد
 ١ ىرلل كازف هع موي3 2 رص رمق لع نو

 ىمزصأ ةهسو اضرب موسزصالارمتد +
 01 قالا يزل ديف ل ررلا منت مشب ءايا لهب نا جي هزسال هلم زي
 : و طعس الارض حةرشعلا ان 2 ةتملا ير وكي لا صح ةرثعلا ثلث و اتش ا مالا "محق م تلت مجالا يب ءرملا زهد ةرسع ضيلا م رداصإلا يدر ةرشسع سرا ناف اذا الس صإلا :ةصحامتشر تملا مريزصالا

 6 الف تيد هزي نا اماو نهري «ديهوا دازنا :
 نما نبد :رهارلا لعن هت ثرح «نلابابسع_رصر ناك يرلا ى ةدايزل نالك ركز اخلو لام انضر وكيل ضحي شي طيزب م ةرنحب ةرثخعوا بباب نهرين نهرا :رايزلا اما نيرلا ىف ةدايزلاوصمالو هلبرّسر برا فد اعلا
 زويل ذاداذ ثراهلابر ءاصرم معلا نول, نصرلا لمح زمور أ كرس
 ناك ضرار ْس ماو فريم قسبالو نصرا عزا س رباب [ مال يلع دررعم مات نهرلا الخنصر الت بسب هدوحولف دوت عمر نوكاماررصاظف هلع درقتعم رز زوكاس امن يش تيب نمرلا ىةدايزلاو م دوقعلاو لعدوتعما ف مو ابإلا تن اه ذر وصس ائارّسعلا لصأ, ناحل ذا مهني شعل لصالا ن'ترعلاذ
 نانا وتيم لوالا درب ىازل ماما ناكانهر الامي ملاذأو كوخشس راكم 7 10 ناش ميال 1 ولا لخ لاذإذ_رماولا لل درلاب مضقن مان ناك_رهترلل ىلملشملاب ناك امل تشو لمع ماش نال كلدول ُ نام امك تالا نا ا 7 درب حنهر ل والاد مربانهرذثر روك لزنم مدرذ ئلاباؤلا ىراسباربع نهر
 1 0 وسجل مان نافلع فعلا مات ناكلي ات ازفاملاد ماقم

 4 0 فوتلا لعاب كرنب .. فوتامأ ذا امادجند
 نغرلا ك زدت هأيا ميهو اذا انكو هرمقف تيرلا نعلن صارلا_رهترملا ربا! داعي
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 ا
 نيعم مث نهرلا نإل سا يملاوهو نيغرلا زيد ضير لأ و ئاال اكلم
نأضرمدل ئرلا و رفشلابنعأب بنضهرلا نأضنا تاسضعالا مجوو كلل ة سك

 

 تانلامدلو نيرل اوهداهرحإ وس ملا ملارسالابو فتيلاب لا نتعالاو افكر

 م رحل نأمل طغس رهرلا رول ارلرأهرحالاوزب لوز نيفصو َتاَدْرْلِعَ

 قاماو نسولا مرعل نأ كعب بسرلا نعاربا | ذاانكي سرلا ب ناو تملا

 هلا الب زمومقم وْ هلال اورمبعلاال ضيقلا
 الاهم وامل معان . هلاولل لطت واهلك ف

 ا اربال رعت نهرلا كزماذإي ! ارم اول لم
 اذ نعل يرلاب كلههلم هال لرهسال ىا:لاوللو

 مصرا داما مس تا الك هارلا زم نيدر ل 7
 كدت نهرا دب نهرا! كاين لعاوإع درب رهترملا لاحاوا سرع ندد نع
 كيلا تسال اسس لأ رإل 2 اا داوكرلا لإ مضئوأام درب وسرلاب

 - 1 ام درب إم داافسالانا نايساذأذ

 طش هلاحل تأكناو ,هرتعو توبوملا
 قنات ايد نر 1

 هكر قرة ابدأ 8 داع هر كرهو تدان اقوي
 ننال نناثانع هذإو جوعولا نبرلا ف وا نسرلاب ن ه 'رهرلا نا

 3 ار در هول 1 ةداض اذوب نمرلا اق لماذ راصت نار

 ناطقا نطو اها امرا طوسبلل نعركدو مط تسيل يلا ناف
 نفع ا 00 داضداذ نصرا

 لعاقرا اذا اماوا يووم راسب أصلي اها نسرلا بوحور
 برا هبا رهفراشب نال ةنامارهد سر :رانرمز ءاتنهرلاد نيس دال نا

 اقرا ذأ ديالا رمت نعل شنو بسرلا تدرب وب )نين لل داس
 هن لانو غم كرهيالبا بوصل ياام نلتخا (صرلا كرمه لاله ]نن
 مىاص دل قرلإ علا الطبأ ثيج زن هرلا ىصوارد عرف تجوال نأ اا
  تووعو ةينالاخ ا الأ عرب راض لذ يقشر ذ يعم

 هتانفكأ , ني نهارا دل اوس 20

 همرأ زمدو 0 ههالا بتكقايغيرعت

 : يال نوكت ف كذد 2 نيرلاال ملاطلا 9 نأب

 هلت املابرارسنلاب  مزطاعش مشكلا لع
 طاوس سنن لا أ رأي زكر ١يلئكو ىلاعت هدا لأ ةمغلاةغلزلافكل

 طسولاوةدأبسلا همعصأب اشم اد نياكي افران لي علامتها

 << ب



 تع ال رجاحإلا 7 انإ هربعابرب بلاي سوو العا 0 نادالج ايوصرلد ىلولاد ايام اناتعلا ا :يهو نيبرلاب تلا ليد املا : لب ' .ركمسي هركىلع سرد تلاطلاماورحإ اوالاذ :وتسيالو ناني د سجنا اخ مالوالاوواثس مبا ًايهرحأ ري ةنؤنو مصاعيو بمال لع بوصعلا زنق ” (ندنسالا رأت |ييلع بوجو مم .نرلبالر نريرلا لعزماالا لاوخحا) نسرلأب؛ ءارئلاوات 00 1 اىرتشاول اركو يلا لع مالا نوجا ثرل نبه ليصال اع ر صلشكلا نيرلا بلاطلا بهوول مالو لاح مودي بلا ومب بلاطم 0 0 فلقد تيل ىقالريلاطلا ىف مذىلا ممذمن انة وريضلا لا ماض
 م ا.ارثبو 3 د ١لزعالا لاراصب نسر

 نس واذيتسالا نم قر وي يو هوليس زباتكلا ل ريم عضتالذ | أتبأت نيرلا وكي نا يطؤمو نليس امنا رنع اديرااكملا لوقا مع د ضل تميل ا: ةءامنعيوتلا 6-3 0 رلاليب ل اهرحا  أتخااؤاازلك سيعمل وعال 0 .و نص 58 1 4 2 ل مكالع 3ع يربي دايس م
 4 هد لذ ءرببلا رهائن ينادي رشب عشرا
 هع اازامرس وللا: ءالو وصلا و بناه او ةرادقلا ل تورادلاربمعلا
 كانا ورشتاملتلا 0 رز تام 20 رمل :اًايول امك ىلا 0 انالامو اقام رتللل ١ ياطلا ىزلابركحم مب ءرئبلا ل
 اا 0 1 تارا

 كانك وجب نأك

 و 0 ةبأتا 5 1 3006 5-7 1
 ا

 ااا
 شيال 1 0 ا اع
 لانكإا وم ن أعلا نإإ ةتنصدويع انكر قالطلا ف راك هلبجر و ءريكال نم دزبحو تلو مصل خس هركو راو مجولاوس ارلا و مورلأك يضرعوأ نسخلاو
 0 لرلعلا ظل هب رق وتحت

 اا رع نسانمانا لافول ب رع ىجئانه الا ونال معز هبانأو روبل , اهرلو >.ورنال أك لا
 بار مدرس قار لعر 0 اافربات جنائالك انك 206 باوح:س تس الث سبا جانالاقولو نعبد الامو
 7 مف .ررشلاو 05 سجرماضملا قاييلعامو <



 أعز وراسل انهو دورحلا 2 رسما, نيكل طالع مجالا

 2 و دنبحلا نح نك صاضفلا فدرمعلا قحنود نإل ثزولا ِ

 نم ناماملا ا ءرسفنلاب انك لطعاب نامل رار كل

 7 فشحف أ رع. ل يحاصر يب امزنكلا طماع 7 انفال
 , لل بحاص نا ةتيلاحأ ناذسلهلا نعزمانلا اف تول معلا من

 لاذ ماش يرجو زجل دس الرسام ل

 تاو اًذانرسلل مدوهع مرشنا_صاشنلا اثؤ دو ردل م ماوفع نال هل لح

 بت اجبالؤ سبل: تايوضعلا وفا اهئوبش قذاللا ىمالا ىوعر تالذكس ملا

 متل هأش تقود( 1 6 3 3

 1 هم تولل نأك ل

 1 نمكلايلا» بكر لوكل لير :لانكبس فكك نير
 1 كسول اكرام انكو تنولا تبعا لينكل ةدي تندؤواتئلطم ءةنمكنا

 0 ممزلبالو ةرجن وا نحالا ----
/ 

 اح طاب تا 1

 اهنانمامأو ا ل

 0 ا ا
 3 نيملما الا و راصحخالل 9 322 هر 4

 لا معزي نال هلهياو 0 لرعل اناياول داىعي

 نأ كاش انلدامفل انا 5 اا

 8 .< ند هللمل ٠ امملطب <.

 3 كحول رو نا نع مع اة 1 0

 اناجاراوزبعلا تايب كاك د 0 6

 لازنولعم محرح مل نأك نأذ تلاطلا قرصد مو ناك لعب هال 5

 فكل لولا ال ون نارك لبر يك سرد 00 أذ ناكم

 , ةميعدررللا | اركب :لاطملا و ارئمو لهدلو هو ا ال

 2 ٠ ليل انكي برو كزقو

 : انا يي وا أتام نيجاشكلا دا رحل .

 لينكلا 0 بلومكملا توبوا زعلا مال نوع يفككا اربي يب
 ,/لاوحا مم هقيربال هؤمرو نأو غئشب اون اتيم بلالعال
 ا 0 1 ذا لالا هلان 1



 لزمكلاوازضكات اما 00 00 رعبا لوعكلل“ تاماذااوكورت رتكرت علال ضو . اريب ال لاملاب نشك اماذااف

 تاواذ سولو كل جلع لطلا رلالدل باطلا لعل طي ابل ادع إو قحزل اكل كيلا كس لود وبا 0 ديل اب توكل او 'هي نينا ررعاريب وسيع فرلا مملا مش اذوب يا شي (تااو دلو ارك زد ]سان و ةرمال سلا تلال أع تارا زمانا. هوم 20 2 ١ ضانوقعب لاواطؤتسم رو افلا دنعرنف 2 “م 0 1
 23 1 نوبدالد هإ سوأ بتونصغملا دراذابصاغلاك 1 10
 ع 2 دمتم 0 تناولوا اه تال نزلا

 ' 0 مرداللب موصل

 ب مزعلا نأ مينري

 ا ا 2م ا 8 هل رياعش هوت او نأك ذا ا
 هلدمل نارلا جرم و

 0 ملا شلح 4 5
 2 يا لا يوااؤاالا 0 هيلا ةلاقكت اخ أملا وةزعنةلاقام انهار رانا ل نأ

 0 ل |
 ظ ١ هديا لاطياباتبالاهمإ هاربب الف رسفنل اب رلانمكلا تدشن ١ لئمكول الو تيم اذكأا 0-1 0 اهنيلل لا هررحي الغد تش اذاام هببلا ظ ا يرجى ىثال سا كاتم ااذو نيهشلا هع
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 ْ شراو نأكطبوكلا ن 200 مد 0 6 ْ تأمل ةروصلا ره قير .مانحل قايدلخولا للا ُ | : ظ ماتيح ا ضلطت ضلطت تب اف انزع طق تيب ائادالاخو 2 3 ميلكا 5
 0 1 سمع
 1 , مك /

  5ا 5 7 ١ ْ
 ا اداه 5 5 أميل ظ م 37 ا

 |١ أنييعانر رتل لايام دب نعدزرتحأد ؛ربال دايس بالا ان 7

 1 ا ليسن مو هيلع كل فزلا لبلاب تدك لول رهلاب نو
 ا

 0 أرلاهحو ملأت 31 ع لؤمكلا ةلاهج نا صالا ا 2 7 0 ا + ا ءاتعاج 0 ا نما بال د لص أا 7 0 1 | 00 لرد مريفكلا تامر ا تاح ضاق ىواتتن عاقن و, ص اضفلا بخل ا || 4 0 اوهد نافرلف ا 3 قيم ]ا ع مو تب زج رتابوأ تي ْ عيال أ وشل مب كب كرا نايترمي
 2ع مك لل وصنن 0 1 قمل تياماؤا الا اها اوح
 2 راو نوهت 'ينهرمحا 5

 ان

 خم
 ٠

 ا |ءأحوا |: قس ١
 نع باطل المطرثم يقلع ن داكار نك

 نالح 2 لأ | ناكمالاطرشسو أ ويب
5 0 5 0 

 رااىلل ولعت روجؤلا ا .ء
 : بصضيأو ا أ اناس لبا ف ١

 ثيعلا بصوا «رلا له نازدم المربع اورشب تقلع نامل تال
 اراقطلل ءأحوا نا تبح ناك طرن اد ل: .امملانوجال ا ةبارؤتقلأق 1
 /معسننلياللا لاملارجنو ايجاتلا بجبال مرا بوبه ظ "لائكلا فاح نحل 0 ناد ياذد درك ذ ميالبال امش ةوكور الا ظ ٍسْرْل دي ناعما 1 50 ان ْ اهو جلنأ ل احلال بعود لاو ”الالحا ينزع وزدنا .



 2 الوانركام ميمخ لال :لانعكل اكرام طز يقيل عت
 لجاتلا زل ضان ةربسلاهأ رى ممزج ال لأ تزوع مد

 لطم ويلا اهلج ا ن ةاراملا لوزنو موا ويهر سا 0 تأ

 : مرلدلجالا

 .. لناس ذأ اصالأ 9

 0 ل بفاس 0 ء كل املا لوج
 : اذاه ةرايولا مال لوعل ء أىو ةنيكن نحرصم ةميبلا :نايعلأب

 0 اًردااصالا ذازمللا م ا 5 ن1 سال
 ثيحببلع كإ باوأي انك اذاام نالعانسو كثير مك( طمعا أ
 ةااتتسلات دوزتسإب 00 تا 2

 ايجار توكلي هل 5-2
 ليصل بلاطر امداد مرن اوصال عال أ طب نا لال نر ناخب

 ىضفن ك لوو ملا نع ين نلانكلا نال ائريلاط اشم ناز ضكابل لل ثس ناو

 لبصال نلا هيب الف ول نول 3 ليضالا 0 ءارملاال كورلا اقب
 ؛ لاما ب ناؤصا م أ ا ناولذ !اريبال نأ طرشب لاحا اذاايك

 فاماعرحا ملام 0 اداصالا 0

 اهلا ىو اهلا صاغ 0 رل ممم ب

 0 كامن ”لألم ! نوكال نا ل
 “"ُ رون الك

 ى عن امرطكو فال ماا ع 0 0
 0 دالارعب 20

 9 لالا ضب مع اناا ل و |ممالا د
 ٠ هربا شد صف مالإ_زولل بحاصل ا د١ ريع ماع شكل هب رب هرمأب لفك نازل

 ًافرير فدافد اهيتكرما داايال مل فكاب 1
 ادا بلاطلا زل زن ؛ادالاب بسلا كام مال لنكأب عجرم

 ةلاطلا هو وأ هنبر) اكو ناالقتا كاما ل 0

 2000 نيكولا 0 انا اناا 1

 كون د 3 ا 3

 ري - | نا
 0 0 مر/وم ألا تالك, ع اب نأ مِلَع لعجشلالو

 ايو ميزت لبر ابالا وحرب ال دوح هلأ ىد 0



 تس سس م عم

 ساشا

 ,كلجل نيرلا هإبهورئانلو اوال المل يجول وحل تشياماو محمد
 0 طي ائيربلع ريو
 ل ار صط اعزبفكأ لا اص 1

 ءادايايزمعملا كأم مال .ثسرألا هب 9-20 قابلاربهت 60 '
 الهانولو تهرلاب هر ا هدم 0 لمرات اىلاذا اره زبه ابل عملاو
 تتر نجى راو ل فك نع لربع و ودي مصلارماو الر عربتلل
 نسم لما فتسا ةلانكلاب 00 .اينعكلا مجرب الكرم راو 5ك
 ليك جيرةبينوزلمأت د يوكل ربعلا و وملا 0 0 ١ دو وماما
 : 1 لا مدر تامل لنك مدنا ناد 3
 لارسحي نال د رض[ قطعا هإَممو 0

 تزين رارل نرسجحا داو يصال زيك م "نال يمك ثيارلا نالاذإ
 هلْ هاماعرد رمأب مت مره نقلا نامل سحلينكل

 انا الإ ىرسل الجاو | ىاسسااز 1

 دم 0 ازيعلا بال ابان

 تير رجا 0 0 دوجحر
 6 هدد معرب وازأ ل 2 4

 م ليملأ نال ةثاى لص هع سم ا 00
 نتخلص ناهز 3 نرش نابل ودهن ب طاتخشإا
 نسر اصلا مم ام لكاعشزل رايمرتدي مل 2 1 54 يلحس

 8 الا ١ :ةافاتكيي
 ِ "ل وعلم زالوا اريبؤرلاب اراب 2 مم

 0 الع م زذ نا وتب ناكاوزنلب ةلانكأ نع ابان د دجللا . تملا حوا 0
 اع لات طلاب للا: ان ناوج معز شل باتك فوعحزو أمة انكلا

3 

 سيو ع وبوس ءوعسسباب تتجمل

 -ٍ -ح-»

. 



 0 رمد ط نيرلا توين ليوقي نم لج لع
 سما بسوأبر نرلا تونك مملاطلل توب نالف طولا ما

 00 اىةتساشلا نال نوخلشو طشلاب تاهيلتللا وما كتزوعالو :ءلاطلا
 مكمن #57 ناك نالخو فاحلاو تالاطلا#اضخلامانتسارا وارد اربإلا ناد ندرااال

 لقكا دااملثم من يوت اهتم ناك نا هن وججال ردع راج ناوعالصاباطلل ريف

 ظ رمح داذ بلال 0 المواسم
 ١ نص هلك الوولك ةرهعو . ضاصقلاو رايز جاو 1

 ا 00 ااغاتتا ودل ةلادكأد نوعا ا
 ىرعم ١ ثسدضللرخر ١نال ت وفعلا كو ر ١

 0 0 ةرهحل ا اهآ_مالملا:الوةرهعلاب ا 8

 نحس ط راراخب , كررلاد دقعلا تومحورؤعلاو مزمل

 روز فوهد شلال نيل انستا سمالالو يو ظ

 فيتريامالوشإل ناو نشلاب لت نجا يملابو ريك ْ
 لبو نسير د لك 0 َ

 الاورج

 تالا / وللا 1 هاك 4
 ةكذلا لاهو عأتسلا ور رجب رولاو اما لاو توه

 تلهب ايت رش فل كاف رجزاانكلا 0
 رمل ل تف دارعاسبالا رنع 0. نأ ندا بج ايصالا

 قبو قت حاحا طابو عمابجأو نوب د تاربالج صال لع ىزبل 0
 ىّرسالا .ريلاب تيرمم ائإ ةسفمن ثريمم

 0 7 لع توعت؛ نهرا دارو 2 دير ضلال عادل
 ْ 00 ا و سدعم

 من القبس ومحل الأ
 ا ظ 7 0 ._هيؤلا هلاقارك

 ١ طيء سل ةنوخ لا كيدفم ةحادلجالوا

 7 2 ديعيرغاو للطي دايجأتسا ناري ريل نامكادرغاوم
 ا , قي له ناررتيالانهو مل تلا طهر بكأ غرر ير طرس م نال كلزك ن بعم

 فا مال جال نو ال عاذع نم باب لل ليك مع لد ةنيعم باع
 00 زياد ىلع زجرا حولا ناىزنالا ىلع دوطعملار
 هزل ملاق انكربعلا فازيلو عرورمازجاع

 نأ ليم نع ةل افكر وو ١

 6 5 دانييل كلاس كيم :لانكا": 7 555

 اًرهد



8 
 0 يي ل ووو ارنوب جوج ب جي ج خم كوت تي وس عضل خمس .٠ ٠> ل - ويح -- ومش ة33- 0 ني

 0 ددلعوياٍلصرالنوةئللادو جاد ويأشلاكالاند هنعأزهو
 اند_سراسد داهرق عاولاتن كامو
 2 0 لوس مت يعةياو رافد راتقوبا لامد اصإع
 رب ةلانكأي 0 مانو ةالصلا هيلع هيلع اصا مؤ انك" 2و
 0 !ب_هوامزاس ثسرب ةانكوعا لانكا نأ وص .ريولو توب هلضكرعنالد اال مناوي نإ كلذ نع ١ هو كحل تسقي ات لاق !اهنالابالا طفسلال ثرلا نالرماجف
 57 الاصل الع تمحو لامي أمهؤا دا يار لع ولقب بوجولاب صو
 م نلف ةدرل ارم يعم تونغ لدارا ١ 0 دايك ل ,يفكالتنا تلا نام يجد خنوكتو هينعم نبال يرعاعتيللاو ًانيبالا عطس |[ىب بلا لووي ل | هاكر يك ءاصنحالا نعجن حتلا لابني دلك تيل روت لوهو
 0 ة؟نتسالا» ؟امضا ميويونك ااا ملاطلاف
 دريل ددلاط (طورع ابره هد ملاعأنا يقف وير طرهؤيل يلع ةالصلا' موس هلع ميا طصرخنتمأ ناك ةلانمكأل ادعو نو.ن ايكو ةصالطا ناك 2 نالاقول اوس ناسك ف :اثنءالاورابحإلا غل نأَد رقيأسزلا نبعث رد نرلا م نال اضع 3 ولام تيل اراك, حف

 0 م ىساخ تاهوتال الد
 مندل “ ثراواماؤاإلا

 ذالا اهل م نوما ملوي
 عسا + ةداجلال ارهد سلخ 3 7
 3 2 ل رف مثررر_زصرلا لوني 1 ولاة 5
 : « ةينزرازيلاوريبكلا اطر راق امره هلهو تسيير سعسايل تعبلاطلا كويل | معن ناك نسم + مصضو انهنال اناا نوح نفي اونيصيش فرط
 تاكل اذى ناثالالتكيذا بالادب اعملو 0
 بلا صبت اهمىلعامو لمعلا ارعؤو عب عيبلا زيكو ازيك. :
 2 .رون ابك هبص ايي د سبيل هندال ممئاهلملا كر: 0 ءاسن انكر وحجالوز يول نمل انما نمارس لك 5 لامحاررقعلا0 هدا اهلا امكن ضف نال لكل معابأم نم هيلا ليكو انكر اكل 1مل وعد 1 رلاغكن وُجالَي١

 تاريح ةةامزو 0-2 ص اب
 2 02 نكح اىيب اى كبرشملا خالل



 الحا نامزوكال يا

 :ةديعما هنا طوى لنو كش مو هز لاعتح تام ذادسفتل ا نماضرمي

 0 ةععصلادرعل ىضهامد يكرحا] ناعما دانيا ماورحالا ترد اهرحا ش

"1 

 "افالم هذال ةمعص ه اعلام يا حبحاص: مصعحرويابلإ

 سوضشالو نازمالا أهانعم : روسملا ثالإ ةلطا_ضتءلا لة رإا ىسفو ضن لم نسرلإ

 هسفئار حار نأب نيتقنمضهاعإب اذاام تال وسكر سل نيبرلا وسي الا

 000 نعال خ 3 نعي سماك يضل مكرم ةلاملاوعب ها

 : ببحأ ىف ل نفى بيباولاو فز ل أح و 3

 ببعمال تولوا باسل درا تخئرلا مال طولا < 1 ازال مدارلل قلبنلالاق

 لانكا فوغ همست نوعرصرلا نا نال نهرا صيو سلا افلا تح
 لحال راه نأ م 0 ةامزلان الخ وثقلارماحب

 ميرال كرت مزاحم الازإو لخ لاياده ةزابع رم ف حارا ثيمملولا 200م2 نم
 00 تاوابحلارباسك ةاكزلاب 000
 0 0 كن هولا لاما و رهملا ىركو سيراملا

 كاتلاو تانسالاب فول انك نرخ 7 َى 3 تايابملا
 ريال 00 ,ىلاطمال وليمالا له ة سوال : مال بزوحالا فو الخ مف

 نر انوكاح ةرمعلا تال وج ىو دربلا م قلانبسإلا كم لاقو
 هم 0 اطشعلاب نري[ لا لاس زوتم ما تيان ارلو سا: 0
 طزتشم | ناو هم در هرمأب منع“ سيان وغق ماكل واهزخاب 0

 ياو اديك ةيلااماو رباب يغني بىتق نك وديا
 ديكشلد نار ا ساولافلشو ىسوالا نا م ميسو لات لاكن

 لال تيب مادا 2 مامالا م دانادرتا كيسا باولا داتا

 0 اننامود ةىسفلا 'م ؛ ناه]ذو ىن ٌئس

0 شوزنحادانمال . 7
تيتا 1 

ل - 
 

 رن نييانلاّريشعلا انه
 9 اب طلأب ع وم اىعؤلا:

 74 نإضو ممتعب بحوب لام يلع ناريعلاو

 نير اقلطسرملا 'لثعلي نموعمزاللؤف د
 1 روك سيرا ذل ' يجن

ط لول 2 مناملا الهلا ج|بفكأ لعلام بكا سادلو لودر
 1 ٍ ن

ا ]فكك ربع شر لح,ظداؤو انماضكاو عيامالو هالو هريبام تال
 رد

 00 مرانك نأ ةنيبلاعرملا أخا تناك ْن ا ّجْهك فكل ءرصررعلا تانذ

 رب ليفكالع بالذ افربعلا تانم ,تبفرب ل مكهرمحلا ىلعالامل جر, ىعدا

ع جيربال ىرا يا_تحف عريس نعتبويرمنعربخ وا ةربع نعويس لنك
 ىل

ال الا لعب بد بجحوتسالاهرحلا نال محاد
 5 يسرع ىيحلان أك ااا ت

 ناد

 نيا دوج 20ج لج 2

 هفصحن

00 



 تح وسو و تيوس ا

 4 0 هل هر ل 6 7
 :١ 0 ا كام هلاع + اهزذا#

 هرصبامو هركتاريمرهاشبو هلوقذ دول ب فرعا لبن ؛ هلوعرد ميابلل للطن يرن تدان قا ىئالان اباد اناىيب لب م !كاصلا ف ناف اذا اللد نال تس 0 00 26 له تي 5
 006 اوعد ا كرمرلا 525 مدارأو تاولاذا لع معبتلاركيرقو كيو ,لرللا و هريخ ممش هاوعد اوقو هل همم
 هريذلو ةلاصا اقسم 0 ثموح م,نهاو ى 2و اني نحال نأب فازنعا ماض نال

 ناال يل

 ”وبرهذا هيابلا كلملاب ارح هدا مل زعل لرب 2 0 نس سا نالدرتا م 0
 2 كاران زهواجس رخال ا

 4 : ةلاول 2
 وهل اوح ممرل مهد رار نرلأ نأ م
 . 0 طرش يلع لالا قص مري 0 .

 انالعزعركي اواني حلا تل ع تاكااوس لع لات وص طارش نمو ا 1 ا كك م 26
 مطرف احم زشح اذ نررلا انك ثالد دل هريجكلاق نم ناحل ايل لوق نه اطرث يلد رماع تيرا مراماو سلا طلاب كارلو مالا
 يلعن ماسح ماما رتشا رنا اصالرع وج رب ال ىدان أذ را ن2 نسرل'صحاص
 خيبالذ هتوافتم مرااو قحتيرلا تالذ لاتحلا اما ةبارملل قلاع 1 لاهملو فايز وج ا لاق اذ فروزعلا ةياوريوض(يسرلا
 ىلا: ارهاب تكي ماذا لع وجرب ال نال معن هيكل « يسن لوغو يشم فخ ل فرن مي انا منعرلاماَز كناإ تارليزلا .هركد انور نور ضن ةناوفلدإلاماو "9 ا نرسرلا مزلب مالف هيلاعإ تفل هاو انور
 َِس 0 0 ىلإ ملا طملا جن رزصالا ةير ةوأ هربنا كحاساد

 : لاخلا, ىرب مال سب نأ كرف لع دال ةلاوش رعب للاب اذا لاتفل 1 دئرلئلة ل جرن ةأ بحق غاز الد اطملا ولا مزتعلا |: ارب بمحتت تعد 31+ .ناوقل انام
 نعأرلل ناكزجرلع نيبرلاب نهت ةرألا لاحا نا نغ .أرلا نأقرو داك ترا
 اوركد و ككركر يبو وخز يعو هاربا ولا تسر لا ع رزع نم مرهرلا درتسا نأ



 فاعل نحل بعو ا عوطتم نوكبال لاتدلل يراد اذا ناب ملول حا
 258 ياك ياس
 قاب تيرلا تال الاكادامو ميلعملا ملل م نرسرلاضيشب لافنصلكو إم هدال

 ككرب را دنع تسول ناواليكو لص نالخ ةسفنل الماعز

 اليكو دالو ل طر يلا ءادلابو' 0

 ةلاولُل تانج مانيلا فم لفس ) مهضعب لاقو ةءاربلا لصارتواهتسأاب »فنا ]عدم

 لحجو اليجأن لإ ةلاولل اهمعب قرنعا وابرباهحاركر 0
 أ بسرلاو هبلاطلل لفن بوي ظمللا مح دعا نال يلا ٌملاطم ب

 ًاهنالرغال تلاطلإل من بحوت خلل !تعاو تيل اذا نص قتلا هس
 ثكضانعو ف 00 لعلاتفل تاما 0 ”الوعبلبجا 9
 فدقبتلل لزونم مقيم تلا
 هتاسكب لرد اتم نيل نع وعلا رولا لعاب رسالا

 اذاد لويسلا طعل انف كل الل يدا يطا موكا زا لاتن
0 0 
 0 رحل ان منربرلا بهوولو سابزلاوللل تناك ناو يم

 0 هدر لري ممر هو اذاو ماعلا تملا درب هاربا بال لعل تلا لنيل

 راوس بالاول ناك اطملاو نسرلا له لالا تاقرل ههشباو افك
 ف

 انطلروصح ةلاولل تاورتشيل م ةرجرلا هك لصالا نحوأك ددرب دارت الا
1 ْ 

 . لجرب لاقولذ يطل يوصحأعرتشيدالو يامون ملين لالا :تيعحرمتالذ

 ا 5 نال نوكيا يحن ني ارلا لش ىلع ميزتح اذ از[تالؤلهدلا لح
 لتشمل لعب ب دلع نيبارل هدو 0

00 

 هلاوح ىرجزصالا هارب 00 00 5

 ل بلاطب الذ :لاوملا تأشم ا :رمعلا نال
 هلل: انك ف زك ةدار اربال نأ 1

 مل ةاليملا بلال نا لولا نكتن ليصالا ةدلرب مرعرلاومل ف طرشاز
 لوْضلا نيبت هلا ءأوسب تسع تن 0 3

 امان رلخي يفد العن لل رنا ير 1 2

 نب] مكون ةلاوملل رهو لبكولا ملزم لاّنطاذ ىلع هل بدال سءزجرلا
 كاتم هل لاقرلؤحبو جدل ثيرلايارقم ةلاوذل كك ب بسب بل نولي حبو -3

0-0 
 ل

 ' كولا يت نصرا ذا تدعم



1 

| 

١ ١ 

 تالاجلوضد ملعل انطاو لاتخلا : مانورلا نرلام يهل يربتلاولل تن ءاذا يا
 تانرؤ رك نويالزعإ هاا ١ اليصالأ زصؤ رف ةرور عضد تلال كالا
 بق ٌقجاطب رئيلاب يرتشلإ !عاأىرزغلاجااوا ميايلاؤا تادأبزلا 2 ا

 26 ذا هترلارلو كمت تلاطم ن
 سبح ْخْفجاطسال زج, ع *االاح'ناوردرلا 3 ”ةنهلا

 _ انميلسل نحل دانا تاهل رسبت تحاطم) 3 تلا رار لاح ذل ا لاباتح يات يلع لانها نإإ ماب ريل
 ا ل 0 ا 1 ١ ١ ل ٠ هلا ١ نأ ملك 0

 57 00 نامازالا |ظاوربزل
 1 :اناىبّه اصب زم ثوم تس اذااز و 5 ا 5-6 0
 1 محال هع هم لاتيحل ل ويلا اس ومال لاك راس تالا
 "دنعو ةنيلالو» دورا لطم مول وه هسالخأب ضأنلا !نازرايقلا 00000 "ناك ثيحاسعلا ف داو أبيح علا ناك
 را وايص داقن ناشالإ و سيرد 5 داغلاملا نالال

 فيات دك ساس لاف اع رات ب 0 رلالاذ  نلعو راوشىفو
 - ما داخل دل دنا لول تكلل ادلب ملع
 الشسم ”نرأ,يرزحأ لعالم ج لحنا روصو بر ا جلال ءؤيدحا انهر لال
 دا 0 لاتحلا ةئاملا ىواوإ حت لا ول بص :ىترخالا كل داع !نكيلو
 لونلانأىييطعل نم اركتاو كل لابد نلحا ا: طرظا لانني لع عوججنلا
 ْ يافا ةلاولل لوب: ترك لف مل لأتمل لع ]هل نش وب يمن لاول تايم ا

 قي 7

 00 ل1 : ابويجةصعلا و معو دوما 0 ٍ
0 7 

 ا معو دوم عد ضارنع ل تا نب رعودولا مهاررلابر
 2 ١لاحاذ ره رد لج ا |اراو م ١ ا

 0 و ,دوللا رعب دولا راثع حددوا - 5 نك ىوصلا هرغ ا :زعو وسم ةلاولل نأذ : ماررلالت
 2 رانسا امنا 0 ارسبال بصانعلا شع 5 مهاردلا



 مرعل بماقلا اريب لربنا ةيرسغلل مالا تققعانا نااما 4 معي دولا كاهن نأ كك
 ةرادنت ملعرا د نال عاج, لع كامرغ لاحاولاما رمل إس ان هراهملخجام
 0 لاحإولو اد 0 عربا هعاباذاو هراد ميول دارج زك تك
 يراد يحن 0 اذارلا لعررقبال مال صمال ليل راد نت مربطعل نأ
 4 ةهضتفنا] طرت منال هيلا لطب برغر فتش زيكا يع

 داتا 0 71 مم_زملاب لانج نا طرشب ءابولو

 590 فا دولار هلا ءالمال د
 أكرلظب نا لع ل

 يسيرا 54 ايلا ابر 1
 ا ةبلاطلا ليش كمولذ رهرل امكن نب قلت لاتلل حنا سغلاو
 :نوجالومهو لات نح

 لمح نأ نماضو هليخ نام اكلام وشلون
 كرك كازا وليت ةركذلررصلا تع لات ملا ربل ريل امنيا
 0 كل لاتهق ج ناقل روف 001100 هلال
 7 هبرسلاب نأكهنيارد هنأ ل ت رك ُ

 ةىسا لاتحلل ناكأن كو ايما او ل .ةريشلا رلاولل مره كيل تأماذا ب ايا

 هبْع ل ىرلا ثيم تيدلاوزب كن لفل وس وأ كلما نال معرس امزلا
 ةعؤصوم تسيل خلا ولل امال زيثرلالو مخوهو اريال لاول رعب ل نيلا اكو مرعب م
 نسرلا كزكال وزثرلا و الخ مرعم ةوس الان و ,امزعلل توكيد لعلام كيلملل
 اتاك نح 00 ارد ركب سال نحإ_ردئرلا وكي ث يجزم الا تومرعب

 احاملديِضتِرِغ مب هلاوملا لطب نازاو
 0 ةيلغوا ا 0 :
 هلعلاتلل لعل يباع | ةرشلا لطم نرسم ناعوت نوبل
 . لانو حناشما كان ل نا نحواضعوا رعب دو مرتع ر )ندعوا
 رمل اوس ريقم ريالاسرا 0 لاتأك قلطلا انيباكصرلأكب
 وأرجب د د تي ع أكد تيد 0 1 م

 00 ا 00
 اذا يهل طع مجرب ربك نك لعاب عم ةمزبا كلغ مزدلاب يسلق را
 ناكوود ال ناك رسحا 0 رو اذا ملت و وا دالارعب هرماب تراك

 0 ةلائكلأ ريل كنار ناي شاع الجارم نييرلا
 تال لعل اتحلا توب خرا ب جار اصر سيلا م 2 حمال ليحل تول لاح يرلا
 ًْ للاكل نلا ااقازك مع يضم ارقو هتح نزح لا
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 أ ْ هزه ةيالوايك مولا 0 وحرلاو بيعلا ىتيصانللو يثملا
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 0 اريهس تاكيضيعلا يقالب فيلا هلل نع تعويجا مالا يم
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 أرعالاىمامإك واذا 01-5 | اذانأهرحل ئاربا

5 



 امابلاىتشافأب رمال ٠

 ١ ٍتاتعلا«يت غم نالهلا د اضل ف نك
 نا ودءرحاودا : 1 زاج نس, ءاضف حدو در« .
 تولي كل دانال موف توني او عدحا رخام نوم ضاقلا سلم بشااللورو مال يافلارعارد ارزجرل> زموصملا فلا مارحاو مالت ايامك بدل لبا رحأو ذا دراج ةوكرلا وصلا ره ىنإ عب
 0 ل ا اناداههلار اخارعب

 5 الاد 0 0 لجأ نسرلا اضفد زنجي دولا تو ادناكلا فامامأ 0
 اهجامأت لآهولو هم ل لزنيال قيقا لعل او ساحل ليي ريبرعس 1 !لهحوا نيش نااهاّملط لاق
 دم اب ةجبد لا ربذو وقم لنيتتش |رحالا 3 ةرحا وأ مرحا ىلطئاثالث
 ٍلاطلا لهو هيح ١ نال روب طقهرحاو رمد 30 0 ا: قنخا مذ اهعامحل رب الفضا ىهلك وو مال
 0 0 0 تيزه 2 وعر

 راععب نا هرا منال خراج 0
 وحال ثيحو الكا وصو | اا نادوطو تلك دان طرح ول ٠ اياب نأ رمل يرق كارم
 ١ بفرعملا حالا وخال متع كازاؤا اهرحا كاما 0 و 0 مام باك |تاك 0 2 ١نإ] ك سيمو أراص هرج وت ابيحشم نالراونال

 00 دعب ل زك هريص لام نبسعلا عب + نارموكاأو ْ
 اذ

0 20 0 0 6 

0 0 
 ٠ الس نيسول او لع سسرحاخلل ميد لعبك ١ و 1 ذا ارحورلو ناك اذا ىزلا هلم ور ليوا ايميل كلركو نش
 0 ضر

 اس يصانا 0 ١ هرعص لام يئزاارربعلاو تامل عب نونلإزكأ ددرابب رت درويزضوا 0 بر مسا نا مدودرب بيار اذرترلا نسلث احرار مدل



1 
| 
! 

| 
1 
1 

0 

 لكوب مأ حاول ف فرلازع >ءاعطلا 0 2

 شلاو موطلارل 3 ير لم مال زجل حا
 هيبتلررصلا 2 اةاريوام نضعد هركذ 3 0 اييسدد ثود

 رام ةنكرت ,ىادد س توبا نب
 ب يا أنبع ثيحرارلا

 : يرق نأ وا معوبو أنيب حروب نا كب ل
 ّت نانسحاذ 0 له مادإال راخامرب
 5 هم نس 5 أ | لهل اى يتلا و بوشلاك

 لامك سك ةرعاش 000 ءارس جزكْوللاز اوكال يأ
 0 اناجرشأاد اك تيرنانب تا اسوا ل
 نأحو هومر كدع 0 ا رشي
 و م ءانزنإو 0 ملا مارب ربعوا كرت ربحل زد تيدي رموأ رعؤيركذ و جيو لح رشحفم
 سنيفل روج ا ئالص دلو فرم اك دراقلو رشلاكلاهل تسر ضر ذأ
 تحوز نااماو ,عوبؤع لرب نئوارعوبرل ذو جيو م لعنا
 تالله درة دزخ هي اادربعلاو بوثلاهنيشلاك
0 0 1 0 

 0 لك 0 ارعوار
 انحاز هيلا وعن يقرملا يزال دويل اينو 9 7

 ال 7 دالاذأفو 3 0 يلا داما ناني
 لبا 0 مب رعلا لل هكا ل

 0 لاععب ى مال مير ارتسالكا لاق
 ؛ارمما انام كنم 7 ا 2600 !

 : مش رمومألل كوملأذ نيمار ا '
 .ْ لهعا مكرم !لومئالرا دقنرُم نور علا نت نأ

 1 ان مشروم 00 انعم :(تيحرعلاو ع

 1 ا ْ 0 ا تاكذنأ . 2

 ناله ربعملرنشس اسال هر
 نالناوالوا| تش 0 00



 ”اللولا ناكروقسم ناك نارا نوما لول اذا دومنم بلا ناهثناناتيم
 ك٠يريرؤتلا الك ليغو انيسواايح نوكي ن ااما نيعللرعلا نال حوا عبرا هرهف

 يا دااماو دوب 00 هل توا فاننا
 تريعلا تاكراوسيرومألل وي ا

 0 ماا تابوت 0 ٍْ
 نكس يحل يملا ناك اوما لول 7 هوجو ئئنرمأ

 ا ”الاكوأأ 50
 1 ارا ندا كيد فلطل ا تكرس مايشسالا نع:

 ا سطوح اكل مودع ازببو )لولا كبح

 لا ناك وازعانل هولا ار كم الع نانا

 نيا نأكاؤا 0 0 0 شارو

 ثيحنم رناسالا ةريمت نع جو مورطل ءدارانر د ةرسف ”نآهأ 0
 هنا قيرملا رقع ظادر سم علا تك ١ 0 ناهفرما

 تايذرمالازعووخرلا زو تيمريعلا ذارشلا هال اسال
 نآكاذا تيكا ولا أربعلا طر/ومألل لوعلأ نأك َْن مال ال لوغلأ

 000 ايد تونا نانا للمأع 0 سلا
 ”تالاكم ناو هدفا دومنم هلا 0 1 ذاام فالك 0 ل

 هلعح ةرساّرقعصلا يار ثيبحو هسفنل هارش توك ناي رئئهن يفوض لإ زك
 لبق ىلا هرب كرك 00 ةردحلا نع 0ورغل فقوعر 0 ١

 ته نك ناونأ تال كاي مهاد راىانالخ ا م تن
 ملاذ يل ثيعللربعلا ثيبو ماوتلعانهلع نيب قول 1
 ءارشس لكولا الفلا ذك دوو انه اخ ةؤجلا اس

 ( ذا ثيعلل حلا علا فيرومالل لوغلا ناك ائاو فب
 تاكاذا 00 0

 «لب كرما نك نع مورذلل ىوعر مرسل نا انض دوم رع زا
 نوعا كارلااام را لاما كدا رخل تانممالا كامالو

 و 0 0

 أكو أ نع  اعيبلا زهلا سحر
 ل ال رعب نام نع 1 ملا 0

 ولازع هارثسإم امرسك نا رعترن لو راش ند دوىكرتشااذاو لي

 ليك رع كل دأب هولا لبضولا بيبا نيل الكولا مزح 18
 سبق وحى رثغما نع ارسحت:ةيمح حابللو ترتد ركزو. ابا

 نان داظتلوم] 0 ا سرع

 ٍض



 جابلابب ىل ميما د كزهول اكلكوملا |نه ملا طقس هضح لج لئكرلادب ف كلهولد
 تسول ىنارانعو ناخ ما ىرجررراخد ةفيحما راع انهو فرتملا ل متلال

 جب ولإ يبل بال بمغلا« رضيت نابعو انيثس الإ_سوبحم نال نهرلأك رضي
 رهأ رولا لع هل ثيرب راجي دولار سبح «نولاس باو هرب ىرنأما مالز دن رع

 : رش قرد كازه نارمالا الا نص رتلاطقسإن نيج هرجد تن اونو

 م 7 من هإ سحر ىرطا |يسئرلا معا
 ل ا هكللرسل يا
 تءانلاول نوي كنذب عيش هسيمل خلا هيب هارتّساول لب هسممل ميزتشلنإ
 هارتشاولازل و كوملار د مرا لكولا ةبيعب لأول نعدسفن لزعللامال
 .لجازهدلكولا مال هسفنل ناك باجصم لكوملا ةرعكدسفنل
 2 0 هلا هيسوزتف ةنيعم هرم اجيررب نأ ملكوازااب
 ندا 0 نا 0 دوا مْ
 تأ ةذاضالاب أرشلا ١ 0 اذكسفنملا
 روع م ا :فاتضالا تلد لكلا تيلي ليك لاو لكوملا
 لولا لود نأ اضيانوتلا دلل را الا
 لول اىشولو ىلوالا نينا وردلل ةنيقا را '
 0 4 . -0- ا 0 ءاوإ سالب رشي نا اند ن لا يكول

 فلوالا اكد نولب ماخذ لولا ليك ا :سيغد نلاشملا هازتش اف هنأ
 0 6 نيو اني ئلاخ 00 3 1

 لك بولي ثيعلاو 0 صاح اوعر هطاربقمررقذا لوالا
 3 اهنحال في هعلا عزمت

 16 دعب ١ راسل لكم اك( نا وج

 ةيبأب مسارات هوب نه نال وتمللر ان -

 0 ١ نيل لانش! ماَسلل 0
00 0 001 0 0 

 0 سعلا ىق م
 نمل ا ارت ارنا

 لعقنيب ثيويبلا اناذرح طول ني رعض الرز يكد ذأخ ممم
 ليكرلا نأ يرلارعا ذااركو ترب لفت هداربألكولا انلخوأ لك 8



 در اتافرخ 200
 الا قون زكإا دي مدح فلن ويلات جؤل ضن ال اكول مهنا لع ةديسب
 ١ 0 و ميز فايس ةنبلا لع ماتت ن لكلا

 نورلا نإ يطق ةلدابلا فلكو لوالا

2 
 ا ار 1

! 0 0 0 

 0 8 واط ل ' داولا اة دعم طش

 كرتع ,ةندوأ مه 0-0 05 18

 متحرملاخرم معلا يدويا اكوفرل ايرموبال فراصت
 2 رلا ثراحأ لاورالا م ا 0 رانا ناكذ

 1 رهام 0 دالفرفلا لام ثيعانب رجيدولا ال

 1 امل لخير مزدلج ناجوصات ىراتف فراج وب 0 اقفال
 0 ا د ديلا م أوم 3طن ا

 لاح لك رموصكا 3 2 00 0-50 لجلك 0 0 1 ب

 ا ع بلع َمْنَيِلا قبلات 5 0 اور كد

 هل نيدزكر عشب لك ولو مر 6 اليكو عب دو ندبات 11

 هدب ثراهلو كولا تنو ماكان لع تي للنوم ودل تحلو
 ماقلا ارز ةوغحرغشس ل يكو ا

 ا ميفيالوح شداد
 اره 9 ا نوعّتسالو

 نش



 نضرب ١ ذأ 0 3 - 0 4 ا 3

 ندا
 2 عمال را تحيل الر

 ١ 26 داحلز ىلا عت كزم لأت 0
 : لا أضحإ 0 770 لولا 1 1 ش
 ل ىئالاصض ضافلا 4 ْ

 رافال 1 1 رمل ناو
 0 رخال 0

 21 خ والشحن زن را نالادلخ لمجال لوي افلا نارا 0 لا نادرا 0 ضو
 ِ اورل ناره أشم هرارقأب سو زماننا ءرنعل كول لعودالذ زاهر
 ميال كيج لع ورازنأ تساند ل نكا
 كرو انادوز نلاقر 0 ردا نأ نويترساو ماقال
 ل تاج ماقام ىو اند ةيِرش ا كاع

 طراوالا ناد م ىيربال م ع 201 0

 : لك 0 5

 00 ارعيب لؤزالا لعن ا 17 ىلا ل ا
 1 نفينعدا عال ان ارماوا نامفالخ .رامسافوأ --- وان اارجرح' اولارج نولي هلا لولا اناا لعين هتلر را :لعاذاالزكلا
 : 4 د اذا نابعم هاك و كوملا لزع مرحأر لرعرك
 اطل مال يكولا لزعمل ن وأ يولملا نار بلاسلا سانا ميما
 هيب ةطورشلا 0 كوع قحتشا' مالا مانعا هس خان
 ناكر يلاطعلارس الاب نك لوإ لضاح بولطملا ناك !ذلام ندا مراقترنق د نشنلا



 دارفانم و 1 4
 م عاف سون ثدلكلا هز م
 رت الان |جام 0 ماذا ار 0 0 ؟دحأ 0

 0 ا كططلولا نان باطإإب

 م لت هلو مكر ات شجن جل 1
 لماك وخد سرج بلا رنعرهنرعرا تبول نونحر 5 7

 1 0 و 1 اومهو دمحرنع
 1 أ
 : ا 0 0

 هاد تةضسهاوم وهو هو

 لكد ناب ورانا لك ار ولا لزخي ١ تامبزك ئ

50 0 0 0 
 0 2 نالت وذ دياصتدا

 - هلوطمو ل 1 500 0 ناز
 - سلرس عن 0 3 نرلا

 ا 0 1 1 2
 قارن

 0 2اس منا 5 و

 ل 0 درمدالا م ك6 ل 0

 ا 2 2 5-4
 الع قفوت ل ا 0

 ١ رانا كفوتلل ١ 0 5 ا 1

 م 9 "ا د ةأ 1 6

 02 0 د أقولا و

 5 كريب امواوسلاوثرملاب هيلا كارت نيمك كلل ذكر 0

 ادب كعاأام ١ ,دليتس الا وا باها 0
ُ 

 ىنجا)ل ألا ىرص دوو
 000 هش و

 كلا كخامارمعلا] 7101 2 0 ”اعرما سور ل ارتن

بئرجل لع ولسا 00 5 اما
 0 طلتئلازآاركو 

 00 .هبحاصلا,«ىنبحأ امس ع ادرك نا كتل إب أ.هالام

 | يعل نزال علو ليز ع ةبيفل عب 0 ااروجإلل
را روحا زوجا تان قد 0

 ا فاي نا

 0 رحا لكل ج ع بامر نالح/رو رش 0 0
 ل خس ا

 278 اجلا نادم 0

١ 

5 

 رع وحبا ع

 و



 0 يا وج مو

 رانا هه اهزضأب ايم ريا | ةرمبلاو اةأشلا را 1رافملاو ىنارلا

 اهرحا ايركريإل 0 :ارلاررارلا لك "تصحو زم نأي نارا هو لذ زيوشمرع
 ماقيارارلاو ماش ىو لليزتلا بولرب ام اب ءأعل اركي بولاق نرتوافج ساما نال

 امر ناكاذا_ضرالاد مركلاو كب عج ايهاب بيأهلا اكد ريرشطب وكلا ف سانلا

 يرد رضادل ون هفرب [كيئاقلالو 0 ارمالا ةدرب مر ولا لاب يب نشمالا ذاكوأ باءاهرحإو
 | تازيونيلاعمصحرتخابر معببرقلا اورام وذي مركلا ىو ناك عج نكرالا
 سيرالا جارجمدا ناد ةرح اننا او يملا ضاشما 3 ايان مايل ,رش اذا هيياغلا لون

 7-1 فلفو ا «رب نإ زك تاكو هرم 00 الك يرلا نجوا عوطتم 0
 م الارض تعز زومك_بضِيوُر رام ىسفهر از 0-5 ان واو
 : ا دل ترهل سر 22 -, نا صاقلا نأيرا ار ناخذ ظا ماقل انك

 فاعلا وص قد ازال فيحاذارارلا 4 كب نإ ىلإ[ غد وح نكس ناضل
 لاا 00 5 5 اهاذا
 علب لشلا ناولورمخ
 هسقفلا لاذ هب قرض "لعملل اكوههمك 0 لدا مر
 اكيلأد قلاب لا طوعا نصرت 1 زخان م

 ىلو تاي هيد او طاتيرساداس بتات ةةاك ماش

 نيأرلإ
 5 ول ل ع ياسا 0 1
 55 0 كببمإ ةمرجارب طنط ؛ هدوم ىننال رفصن كككهذ

 1 ىلا كالالبذ أح نال ل الغة راللارضمزب أناسا
 تاب ا لوما از 1 سارا نرسل 200

 1 ايديويتلا باسل لوتلاو تال بلانك ,مراقعلا كر 000 عنا جب
 توبي فرم هاكر رساوزل يعامل ناكل يامال لافع يلع ومعمل نولي ااهطؤس الزيغ و تارا :ومجثوأ هوكو اي

 قيد سحالا قالو باطتحالا 2 ملاك تيس ير نلاصالا
 1 يلص ثور صاح هل ا ذا تاحابلا ئكيذ

 رجب الاد جوا 00 مرو ل 00 ةثن الث طع لقعلا

 000 6 الا تراضت نانعوو َمضواذم (يوسجىلا سفن

 لحاو ابرج درع م ال ذأ اهدعشو ُ
 نق رق نيرا لهذا 97 0 "0

 3 :. .ع ان اك رين اررلار وت رود عس ال نأب
 2 نإ امكلاوز 1001 هل و تضع رضماكولا اس 0

 : بوملاب ليلو نرلاو هرقل هل الا قامعالا



 ناصالامايوتس ناوهوزتضوافلادقعلا در رش

 و تاييرك نولب ةلاضكلاو ةلأكولانيقنت 5
 1 18 اهبل تعكر تيابصوأ نيسدبع نيا : اخ ارا للرهو هانم
 0 دنرمنل لتس عمار ارللن اب دو اسو هلابدودو لطم ورح نينو

 اديفلا واكل امها شن كايالربعلاو

 هي ل :ولبلا اق مع اليكو وكل يرش هاشاه ويب
 2 8 ىفتقم مودي اقواإ أك دك: ىلوالا ب 0
 ةلاكول امال مب اسك خخ 0 مال تبلل يشل لرئلاوهو دوصتل اوم

 0-5 و نهد زوال لريمجلاب ةلاكولا 3 خلا طيبا إل :
 فىقاي أيس أما نيطزوكو ارق كلد ب وخالل انارتون ءارشس هك اذا
 انا اسراتب ةاوأسلا يح داك امهم وي ارا
 0 |لوشب الا ومتال جل املا تارسدك لاقمال |ضرحل مرش
 مسول دات ظكوشلانأ هيارمرذ 1 2

 رلا ياكل اىولاك وى
5 0 16 0 
 ف اى مح لكن الايض ل يسرع 1

 تس 0 مك املطال 0
 انهم لك نال أطيب 01 ءااماداوأ هاو نطيل طك يااا كسب

 تس ناكف زم لع ما رصتبالا وكل دىلا هسا 0
 0 - ١ ماعط رنوسكو له مأىلط و 0
 'ً 0 ا 0 ا

 7 03 -ىانه ناك وأ م

 ضال 011 اور لاف أم 0 ع
 0-0 ألاف زرنا 0 7 4

 رضالاعمةارم 0 ادبراقالاو ةحوزلا قفنو
 م هز فسدالا 2 ملا ,رص الك نال حالا نونا

 سو راسخ آلا نضي الفكس اوا دايخ اعل مالا ام ْ
 ةفيشح هلأ راع ممن و ةيانلطس در أ ْن اذ ركرتلا .٠ تسمن نيكي عرسي هندال

 نعروزاللا نيبرلااماو تاهلاو دوران ع هبرارثالا ص ارلو وع مالروكو

 بع الو فيج رج زحلا زلم علمكم رماب بانك

 ١"فمحملالو ثلا ا' منعا طرتوب و فتياهلاو تورادا سضتالازلو

 سشنلاب ةلافكوارماريغن تن اكولام فال أد مضواعم

 ا

 لقبا طيش ورعيسنا دا ,رذيالاهيزنخرا لتوزاشا اذارداكلاو ميواب فرتلا

 ضالانعإلب 7 نا

 نا اركورصاخ هل



 بسر ناوأرشرموب محاو نا ا 0

 فولأرو ««راقملا# ل نيشلا راتبا د
 دقوا تضوأ | قا شالا هيةاواسملا تال كت رصماذا انانع:ةصوانللا ٠ ا 9 نراك انعام كيرمايهووا ني ضرأتنملا سحأ ترو نوع
 تاو همحاص ف كراش الا هرحا مسهناواةرمواعزا اجت

 5 0 كثر الا 0 ناال أييلا رضوا لهم نانعلا ف
 : : :اتباهزيولف يجارنم انلل منيالامهيف ة ةاواسلا 1 يع.

 هراتحابضعبوا 4 :, انها وذ انعلاُ
 طلاس 0 1 ةراقلكش رز يح ”ونانعلا نقعلا 3 فرات رىجب

 ثال -انكلا ندد رولا لام ف كعمل دوضعلا وتل هلك ١

 يبل ين إل اعد نا تاو ران رووا ا
 نمعن ناوهل مظوارم -وا!ضعازأ هل نع الأاهع
 2 7 0 0 ل |ىرق ءط وص ريغ 3 اوال نالهلأم

 لاكشا ريشا د حرحا وو اور لاملالصح لصفو هاهم 0
 نملاملا نيلاما لولا يسم 0 7

 ا اوددلذإل 0 0 لاب_رصعم, نانعل ثأل 0

 كاتم انا مارش ارحل اجرح لام ضف عم
 ل ميتة الملا لس ملول نيل هلا 06 طار 2
 قاد كلامو رئز لاق رمد الس اتاطم تيان را

 ا انحرم انها كاع الجي للأمل

 دام نإ ار يو كدر ديزاد ما
 0 كرما نعم 6 :نييرقعلاةنالاهرح العزل ينحط ا الخ ]صامل
 :عانم وهو لالا بر رل ناكاناو_رصرت تيار امال نا طارمّشسا نال ةبراضملا

 م دا اتا الاتالاااوك 0
 ايلتس .رئازضح رخال طش لاك وأو ان

 0 ا دزحالأ ت 0 االعاطرمس أم 0

 8 0 نوجالاهزا هيت لعامل ليغ ناواسيانأج هزلالضف
 زباجر وأ ىسلعإعلاو تيدا مهيب 4نلا 0 د هوايا د 0
 2 0 500 فلالا بح 1
 ئلال | 'توراصالل
 3 يخلو 5 1

 واو /زلا نب ؟نااطس ناو زاج| وحيل اخرل هلأ سر

 . ريتال جن انهارت اجا لال ساب 7 رجب لاا



 - حج حج

 50 نا لعاب, مس ن ا دولو هرسأب 0

 2 7-5 0 مدا 0 6
 ار ال 0 دوه

 : الل وراد: مه /ررلا مس 0
 ب لفع مشلأ: 5 60 0 ا 0

 "قل لقتل صوان. نا لعملاء ميسم اك

 1 0 | لاورسلو ابلاطم-- زرئاشاىرلا نوب ا
 م ل لام مصاو اًهبح ليرشللا انك 0

 ثال 1 3 اشارت لا طم نانملإ نس مرح هك ناؤعب

 قمل ق بالا وره مشا بللو تفرع ةلائكلأ نود ةلاكولا, رف 0 أنه
 شلل 0 00 0 ثود ميلا 5 5 1

 لعن اذا ادكبرش مهحرم ايكو مال مير طعم وسفن لامع هارت
 ا 0 نسىداامر 000 هس لام و4

 لع ناكربخلا كافل هس انزع ررّيلا لافدو ملرشلل الع فتش |ءلا
 2 ب وه 3 غرم د لا بوحو فرب

 م ايرتلا رسام 50 نييشلا مدان انركذامو ب

 0 رمم الماعت يميام ءارسولفلا ير
 0 امد نيل تانعلا زررصو نوكال يا

 مم 9

 * 1 انه راع نبأ 202

 مى 0 انع تناك . ملا 7
 لامع نزول ز عع نسب محي هدانا

 دانا الح نعدرتعاا 5 000 هم 1 0

  ةكمنتلا / حاشا دره صورا كلا
 1 ا 0 ماذلام انهرلكن وقف نيجام 4

 0 ايتوف كناهاذأ
0 

 ربعار هدام "لا نصرعرسح ال

 ثنت ا 20 0

 انا اينما عجل تسأل اذا ازكو :نيوضلأي لالبرصي

 بلاملا ن وابقتحزخالا لام إبرا هال هلام عبرنحاولا أ 0 0

 ليثبل اهمقوا قانا هفو انه فضلاب فضلا يدينا المج اعار |



و ررحاا ص هر<ضمصبب اوفو وألا مضوانملا ط رس نال نانعلاوضواملا ! ١
 ها

 ا

 0 ا ١ ٌْ ظ
 يم ساق

ْ 

| 

ْ 

 دفعا رشا 2 بصييذ  ايلام كلمت ظ
 06 ترلالعغ ملال ناو دحاولاموا

 7 فلواسرل  كلهازا طلخإم ناكنا

 ِ هوبا موعبزا مع رك الخ ةرعد و 3

 لاما ملعوتعلا نال :' للا السا املا لها هرحا لام كزهوا انكش لا لام كلهاذا يأ

لطيب يلم وتعلا كلجو صلاو بهل فاكرك لتس نيس مَ
 . الغلا كاكرتعلا

 ا

س كاوا هدرة او ميراضلل
 خا اهدا نيا ن

 ظ ١

ب طارهو ف دءامإعزمدلاب نأ :باهئاو
عود كرجالنكو تان ىرم اذاام

 تال ا
 ا ظ

 رقعلا ]طن متكرش انصار ا أذ نيد هلا مفر كرشبلالا لام حلاص دك بوه
 ظ

 اربذ راما مال الاب ابك درع اذانكو ظوريثكرهأل صل ص لامه لكم درمأ بو

 ٠ ١ ظ كهذا ةيارشل دلل كالا رويل نازك ١ك

 00 ا للا ل
 ١

 تال عحربد رقع زا 0 رسل كذو ةنلا ليتل ظ
 ا

 1 ش ملا 0 7 0 دن ىلا ظ

 افاثورالا|ىهنب لادلا_سارنأك نا الشم زلال را 0 ا
 ١

 ْ 2 ا كا4راذ كلما ركل نال فاضت افأضنانإ 54
 0 ١

 دفاعا اب ناورحالا ليف رمت امرحا كيبل وجفازس مك هلاك
 ١

00 
 3 ضو 0

َ < 

5 5 8 كم
 .0 5 7 

]| 

 50 لبا ِى كلل دوب تانانفلاوررضو اي ع روكي

 د ار
 : ميد خي نم عسسل نأ 0-0

 ٠

 نأ نك هبايراضم أكف كي نا اركو
ْ 

 - عشر دنا للاخر نانانعلاو ةضوافلا لشي زيالا زاجو
َ 

 ا ان داليكو 3 وأعرب ناضل عرلا#
1 

 5 7 0 ذاللع 0 نا ظ
 ١

 ا 0 م لا ةلغلا ف معني نيزكوب
 عىصمعل ل ْنْ داما اسنعلاملا 0 ا

اعا اتايعلاو“ رص 01 ماكرب للا ناوعب
 لايم 1 0 ةن

 لالش نا ثاأعرحل يمضي الذ تعبرولاكنامما :سياولاو 0

 لجلك يح نيغاص م لقتل اصلا كو ا



 دتملا تدان هيلا رم لاب 4
 رب كاعد لاعال ل ولنا 0

 >0 التِتيو ع تمم نس
 أ 0 :لاطبارث للمال نما نتلا روجينا نعل ف تيرا ملا وهرأنع تاك ثرعأمل نانملاسلا انه هورغالا نع 35 8 16 ةةارالا طرثب مضوانلا لاعاد ١ للعأننع نوكوذورتضوانم

 2-5 منلملا م رب املع ةدايزلا نال 6 وكالذ ارماتلا مشموأنرال 9-7 17 ممل. داد سداتسلا لال ثيوزعلاوةاوالا اشارت 3 1 لمع ايف ءاونس 0 لصح أقبح دالا ,اوس 0 مل ناونسالا طن 7
 ارا لسع جالا زحام وأم لا 0 أ وارنم رمش ايزحالا لغو يارجال خا موناذاف ةمرتسوارمعل |بالا عومي ١نل انا الذ زابجو ٠ رح

 - : هاون نال اطم مص نراك ١ هقلتادا بلال مزمغا "ناساف رش دعو نول 6 نالابخرا
 1 0 6-0 د 3

 1 ايلاليبأ يسرحاوإلا ا 99 ورم مزلب |عا 5 0 ا
 ف دو مضوانل ق هاظارصو يارا لاذ ملأ 1 مهارلا ارد 0 هبال

 ما دكاد :فلطمم_رقنو كل خان مالح ايؤلاو نان
 ضالا لعن ويعم 4 هلَسِبام ناكزن 0 صضئقم ركرشلا هرهانأ مانع الاحو
 انتا ناعؤ رانا فر يرجح يلع إن دان ببسن جالا الت

 ١ابره هريعالرحاور م .لصحنأ وائوسأم بسكلاو كربلا
 ١ زال اماوم اضاع لا اما يعرحا لغ نار اطر ام طعاىزبب بكل ناؤمب
 2 بسناملازا علا قلو نأرلاب سلا وا ات يور ,[ىلأ ممزلال نلف
 5 0 مج ابآب 3 ااشن نا وحول يلو تانذالل

 ””اتلازعو هل نماه«ىزتبانأ هال كلان تيسوا منيا ب هايج امو ودك عي ىجحوب ١ و دل يأ 7 58 ا ع دورملا يكل نا ا ,
 ١ 2 لاتاةنانعو 1-1 نأمةوندااع + ؟رنعلا نفر

 7 1 نمر امكان ملم و ازا مو 8
 : مف 0

 هل انك وزحالا نعإك هناك تفنن 0

 ا

0 

 أ

1 

 ا

 ]َ تادالاطز انا ضيقورورضوانلل قنا كارا



 لاول تعنه ةيالوالو ةلاكردا ةياهبالا, هلا لع تمملا وجبال هارم ايش :لاكولا اها
 ٍ ا لن د انين ةلاكاامإ

 ال لضْعلا طرش وانك 16

 ليلو 0 موا اواللابب 000 مئلانل

 ١١ ساشا انهرعو كنزا , ملاهي شلل زها ل

 ىلع مزلالضه طز يا عجيل ضفلا طرشو نيزك هربا نيولي ثيحيور تلى قاتلا ا
 يرلاك ناضل اب وا لاملا 00 أب كرلا اننا نال ميال وز ارارتم

 عضنلا ل بلاي بقت جلقاب لع دأقلاول حررت 1عرعتلب و سانا ماعلا[
 مي ضعي نا طعكلام ثضرفلا ه 00 ازهزذ 1

 أعل ناملاب الار هوجرلا كى ىلا قا تتساجدلاعلا نه اعل ايش نقتل
وهو .رديإلام مر مطعما نكن ل ا قد منج

 : هزيابس 

 2 6 اسهل يخالارو ”مابباملخأ باو

 ًايططالاو با لح لالو ميا ثللاهالحلنراعناحا بالزنا قرأ كاصيرل يا
ناس هلابلل الا ,اتجاوشاشتحالاو

 دحاشليكؤلاو زلاكولا رقم ا

ولل تبان. يفوزكرل تبائوهأج هنرما : يي 0 تاشالبكؤلا الرطب عاملا
 انك زبك

 دب ندا دب 0| بلازما اركي بكولا نالا نه مدخن كيالرعلا

2-0 :كرتل رض [ذ خا رار تشل الوزير تعش اال
7 

تكافل د ةيوارلاوخالا وزولا ااعرحل ءتاكتأب
 00 

 لصجا نئر نسر ننصت لعك ول صحا اعمنكل

ا اس اا عب ال ينفعل يتب امتخا دع ابلاولتدحلول
 فانتم ل

 ْ هرئلأ تفي | لصرف هرىلا ىذوا ناعا نملاما

 لديطال نسوي ىلارنع ١ درزن رمل اد و دهفْفشلا ٠

 1 ”لقايزشلاذ اركوزخل ”ضاعرل دع نارلعالسم بالظحالا نلفت اانا

 لئلا حاز خو ريكررلاوه حالا ع ةدارلاوزؤلاو ع جلا ناوإع
 ا دازب اللتملا رحا ةرعلا بحأصلازكو
 0 اياب لنسب

 0 دع كرار مهل لاسفلنأ

 يار يملا قا ع نالضنلا ايش نار لاير كم عزلابا

 رسم رسل و سسيعل عا ىرلا لوف ةعرازلا 3
 1 ل نور فاذا نك لو

 لو ةلايواوعش لا |نول وبطل نوكنو برلريدب فأهل اهرحا توب ةكشلا ةكرشلا )طبت

 ه4



 ' كبذلا لعباس نسا ربالذا هلا تلم اكوا طم اذاو ىومالا ذهنك
 2 رنلارحل نيس نال معرس نوم ياجل عمال وا جل ص تو
 4 مالطا 2 نار د دوا مهامتلالل يا فلا هل ا
 ٠2 تمكرضد لزع
 ا د 00 ١+ لام هك هرىدول 0 ) يا 1 مساج اجا اذاالا ميحاص لام ةاكز 5

 ٍْم نم قاثلا ةالوأب راد كد”هلازا ةازخل لكنك

 اد“ رواسب دعما اضن طقس مو منعضولا طاقسأب روم ا 5 وأ ذي يال حنان سعت |قلالعامأن اشار تداذأ 9
 0 رمل يكل اوبمرعر كلا 01 هيوم و
 0 اتايارا نيالا لاو نمججاص دأب معنا |مرنعر وس ةزعانهلكولا 0
 5 ايون طك نرص 0

١ 

 1 نتناول بانل داو ناب قتال ىرانا يا
 و مدعم دلل ايل نأك ناخضا تيب و ملص 0-9

 ماتكا
 5 ةدأ اب

 00 طم قتل نر نمل ١ 0 جاهل تسد لالانع ليلا ١ نع وجل الا ىغ نبي تسانلا ن اد زعير يس 9 نال رالف بغل رم
 درع رد نورس سانلاو او يا

 0 تراصللا بت تنت ا د ملل دو<وا كيب مى هلدأ 3 تايلعاعاو لاكا اًرهرحوا هلماحم وا برأضم ا لوم ناس و قلبزلا لاق خا فل روحو 0 لام ل قولرتوتع
 امييصرحاو لك بضدو اا 0 نائالا انالأ ملال سر نول ْن
 رمادا د صاح ل 1 صصعو 3 كزنو 00 اونا دا

 عدي جر كوتلاانبا» الرا لام عسا 1 3 0 ا اوبإلا نين 2 0 7 ازهو ازمه ملام 27 روع ملا
 ١ محلب هجر قحورابوإ نيرعتب مال بر اضل ليعرن غل بكو ةبراسلا و 0 ىمس نراه نهرلاك نوليالف علا جو را ل نزلا 0 ا |١ ١ كأن ندا لالا 98 بن لاصلإ نال وأ ارب ا

/ 



 55 0 : نب 0 ا الا 0

 مكعب نار مزح الي جيرتزتتسل لعدم كلماو نوقلا لرب مال د

 هيكل هد مررلا يلا دب 00 نقحربلا ,لبواعمالا لال عج
 / 50 كزهناو 0 نآذ قرا

 لعلا عمأسي ,لاملا ممن 0
 د لادا 1 7 اذ 2
 0 هما راسو 50 اذا تفعل 0

0 هنال لاما 5 :,اضاايلافا !هيفرخا م راسل ع
 

 ىراامحاصلقب أك صغلا هغتربال احا برانصملا هصاي رعت كلاملا ومر

 ل 0 5
 نب ءاجل للي التراسل نال لاملا بل لكاسلا .رلا طن مر اذا ةعاضب لميا

 ةرمماناهذ :ءاضملائعمانهرأ عربشماليكو ناك ةىتسلايالا مين هزمع ناك

 طر 20 طرغشا|مايت لا ذازهو يب

 اذاكر رشا نا بسلا [سساعلل 2 ا ذا ضر ىلا

 ظفل ىلا لال فيات نام لما لاا اا

عل علال ني لال درى يانمل
 فدا 00 تالو نيي

 مالموا ناهد أىرمع مهطغت ملل ام لرد نود يعل تا

 تسأ# اذاذس اصلا نال اله أن ةرآسملا فنا | ةيلقولا رس فدا, ١

 نلت تيم اناني أ نبأ لس
اللا لالا عمرو صخغو زل شو ليك نو ماريا ةيرأنلا كوقعبنا

 5 

 4 0 ١ 0 ملا وكي ا نلا نولي 1

 رس وطرتسا هل ووو دو صغملا ” اوامئلا ارمهلعن

 0 1 0 دست ةسأذ ةراجا 2

 د لصحاموأ اني نلأ ]صنا أ

 بجا صرب موه وه ذالثل جال ساعلل بجي تسئانأ: رسل نامل
 للص جاالا ل 1 مرلا ناش لماعللارسلدالوا مزمل صح در يعلشم حا

 درب ماط ار ١
 رسل بهار لترا ذازلا جاو اريل يا

 امأغل مجأ بع رانعتلاطراعال نسوب ف

 0 ناره 00 0 داك لامار

564 + 



 ْ ظ 1 نيكي ناوصف امل لاملا برعنال ترسفوأ يراصلا تيصااوس ةنأمأ براضلا ري لاما يا
 ا ٍ م خمورعلا نع | ا ابمعلا 0 كرس ل ١ قارطرتشاو 508 كلذ ةيالو ملا سن سنابل
 ظ تورعلا لرب راسل دم ارا بد يضنامبلا يصمالف مزلاى ولسان ا ”لقلاو مالوم اررلا كركر 2
 ت0 مورا بسبا 00 2 5

 | 8 ٌ 5 9 أجالا ا 1 .(|[ م روب و

 ] ب هديل عيا يا أضياطرثلا |
|" 

 لمعا لومي نأ يوي الذ 5 'ج اذا ْ ّ ا و 7
 ٌْ 3 لي يرام _لمادنم ويد خراجبا >ناجو 5 ا

 || عارم يعمي رضا را ادرمتتلا نموه زتسلان يزل لأ هدانا هنال ةيرانصم ا 0 هبل عنو نئلتإع ل يزاا زي حض تا لأق نانأجب كيلعملاب راض مزمل لاملا بر 1 ١ هل لوفي نا نوجالف تلا ميل ع|ييأبصا توت تاروشيبالد هاوتنا يما براصملا نال ا 0 2 طرشسل ىحل
 أ

 تدلع ظلام ميج ضف اقازاربا مضل تن بلاسم شاول مراسل م.
 ظ ”م/ءاصم ملغ يرويجرصتا للاذ واوزاح م يراصم لمتد نضل ض شع 3 ا 1
 دخأب؛ انوا اول تانكالو رسبت بعت ايرتم علا بيرم مالزيوجال

 1 الوزن نما نوكيال ذا فالح يلا نب اجلا هاعمرنمللا 0 ْ
1 

 / ءاملا ”لذزنامارب لادا لع ريت ةهلن ثردب متن باسم لالا ا 07 ا 3 87 ول ا اك مانملل امل امرشو .ماظ
 : 7 5 ا هوسولو عب دول اكل يلتجنالا
 1 مرح ارلسمم تاكد بر 0 اللا اهطرس دا هب 6 2- ]أ | انه
 1 لعاطرسو ا 0 -
 ا لال لارا نو يا 0 0 0 0

 _ ع داس ام | ١ نالاندو عاردزص ب مويس مرع نالاميب
 6 0 ريما هديل نك و 0 ايل منع 1 0 0 نال .يايدام 1 0 [ايوهدا6 فىبر نيل ذاج يا 08 : ..:' , لجالا دوهعم علب لعلا ف ع 9

 يللا َررمالف تقلطا ناامللاب ضسلاوأنهبازكولا د زك



 2 ًاعدوا ناو الاملاب ترلزلو أىصباامازارعضال ارك

 أمنا ناكوإ تارا حل !لكودا|هتلطم قبر الراح

 0 ارم
 نط مرا اسما لامدوينأ برانملل زاحو ف ا

 ا ىاجتساو راج داير ٠ ا .زاجو

 اربأ نم وعر اجكزاج سعا نيزع ايست
 سال نالت درج تبديد تتر هول راض زاحيا

 ِس عا دوضعل | لصجلالو ىلطمرقعلا فز ملفارهنال رسعالاو

 1 رانتيمراقلا ىنصابالا
 1 ازأحاز حا 0 ازاجحام رناوشساو زيهلاو “م

 ناب :حامنلا 0 ناحا ذأ اة اينسالا الو ىضا ازذالاسر اضل نوجا يا

 مهد]خْش نارتسالاو ةراذقل ةر 00 ربت ضاورقالا نال كل ب اع صن
 كيالل

 لس لكع نينضنأ زي أمس ىّرتشملاو ن ا

 ارك :نارتسالأ ةريوصو هجوم ريالا ةبر املا جكس صرفم هوجيلا مرش

اياد مايبي دتش نوار مرت جن
 اب لسا نادعبرم 

 نتن مال أئدواه١ ايد ري فلاملا سامو نوزوموا لب ينكوا لالا

 لو هرب ننال شال دا ىرَش اولام تال و ناك لاملاس أر

 امم ندا انام

 1 ءارتسا

 براصم كلام نوارؤد ؛

 الع نك انعر ب ةاذ 55 90 1 5

 : < لمح ناثل نولي اعرب صح ايرث لاركال اع
 نذانالا ةبراصمرحفرد ناالو 17 ةسراصلل لامعا هراضلل نوكال يا

الا ىرحاو ةبراملا دطا دل وعم كارب ,عأ لوي نأب :دأ كلون د كلاما
 نيرد

 يصبالا نالوخا ثبح ةنارسالاو نمأرو :الا تالك
 رو كافاذاذ تدللا

 ظضانهذالأ عن نأك بابا عمو انملل علل خ كنار مل لاثل

 و امم ارخَو هلام ل

 ةيراضلاىلعر مسا بولا صحو بر نمل وصلا مح نأىلرؤلا انا كارما
 ايفا ال ياذناو نسحب رنعزؤمتن ن كي

 : بصعلا فقيلصمنرمرقو مرلاك

 أ ةلسوإ 6 اناك مام زروكال

 : ب ا

 هب



 7 ال كاسل رنيه ا اراك دك
 . ةرالا نال رون ناد نسما ديففرمؤملا انه نال رئلان لل رضرواجرلو
 امل بانمإل سيلذ م لاو ةعتمالاو 0 رمل نالمخاب تانك
 0 ةرلبلا كلن مج نط عانصن ةئر امل الاموطعب ناوسبلو
 را نصرا بر يام فلا> أف 971 رب الد ديل لنعة سقس
 عرذبلا كلن مرجر> ااؤاذ كليب اصاغي :ابض 0 م فرصتي مل
 | ةاومماخلا دولا الان ةبرانمم لاما يجرداعد مدل 2
 ميرفي : عرش ل جز يقد نائولا
 او يبدل داس «0ةيرانلا لع 9. وزب ابا ب رانملا دجال

 تن 0 ُُ

 نالأذ 0 :ىأ هنأ ا هل نئيرتشي ناب تاما نمل يا
 ا املا علا رااوعدا المي 0 -

 انامل ات نم تارا 0 ني |
 سس 3

 0 3 هل عير تاب 3 '
 ا ملع قتعب نتئرنْنادا اننا تافاسإلا

 ّت ت/روصلا قس امس ن ده لاما بر بيضدر سف مل

 ب ١ 0 م ندا انا راسل كنج لال ىزك د .لعقعب تون "لال ترانملا
 اوالع نر لامئال هلام ميفعمج اب اصلا ناوعب
 ا بست ةّففنلا تال
 الا _كس قنرك مال صم |ناأم نال ىلحال هسنغم اسر
 فكر لالا كرد ىتف غن ةكرشلا لام زد 0 00

 لماعلا ليلا ن | ةداعلإ رج ملم دقن نأ ١ قركدو 0

 ١ ص مرارا كلرك ةرسلو د 0
 مق نك نلعلاووا راش وءاركابن 5 را
 ا اركو وار ب ىلرسو رت واسر براضلا دو
 ني 0

 دال بْن عوا لامَو
 ١ هسا 00 1 أنا نصب يا

 هينا هاوي يوضح رم كن ياا ما

 ع



0 مال ب أهمل ابونلسعانلو
 41 00007 راقلا 0

5 
 0 عملا قرت ع

دملاورغ ثبحب نأك نا وسلا ةياراملا
 1 ا 

نوكيذ اها تسب فورذب تيك نانا اوريراضصملالام ىف
 دي نال ملع تقع 

 / نام نوبي و ن د مما

 اقتناو دداملاملاب بر فوتيل 2 اكن كاجوال

 0 انحلاه سان واع لل ل

 معيلل هزاع نالو لصد ميوح دالو لعن ىرلاوزصالاملانرل

 8 1 فرصت ةيراصلا ١ 50 كلاه

 ' م ايام دذا نذاغب نكيذ 5

ام ينال مللا نوحي 2
 راو تق

 ما أضل ضرع نشب لآل برمنذاالب براضلابراضاؤا يا

نين يار 13 قانا نرش مضت ليف وال فوصو مع
 الو نبنحلإ 

0 املا د اراب زيا دل درلا دب نفي
 

 لقلازا د 00 1 2 ربا

 نالاو ضاره و ا موعد تس

 4 لاوملااريزاجا هكر ع ا برربعلاطرش 4

0 0 نابل توك كان 7 "
0 . 

 ايدررعلل نأذ صب براضملا مم لع نإ مل: اشسلالا رمل مرش أنوعي
 سسانووامر أ ل يي 22

 املا لالا يس اين نولي قحتلل الأرب ب د اطارنْس الأ ازه

 لقمل الرف املا ت ىلع طط ازاام ئالك

 ) عاب 0 :
 ف لالملاىرلرم| نأ كالا 2 15

 توب هلال زيكو - ياسلاو لالا بر هرسإو تورطت ٠
 براضصلا ةدربال تال رارب محلا كلاما ند شلي لكلا لب ١

 2 ىلا ااذاالا 900

 57 ناثوه كلر برام اذاهلا ىلاملا ( اال 50

 1 نان قابل قم تذااههور ل

 5 20 رتالخ قو لال س

 هناي لج 1 | ا

 5 هنا الار صوتيالو كلا



 ا

 00 سارح م يبل لقد ى م الخ ىامار ق/درطلا مرعل لاما اسبح نأك ادارقنلا تان 3 يا :رثلا لطعضطعلالارس ام ربحا نأك اذ ١ دعو اوفو ضصورعلا جيب ايا يو روزملاو دقنلاب عرلاىلازصوتلا
 : د ”ءأنا_ردس ا ازهو لاملاس اى علال م يمتد لالا
 « ةينذلا ثيح عر م راعلا نال يصل

 0 3 لصخوت «.لا ثيحببلطي : فنوغنا ناانمهه بيد ضعلو فرتفي ب ثكحو ةسك
 تجمل ةودلاب

 مسن لالا ساير ديار تلاد لاب ا يتم خلو
 ابرانمملا نال ب راصلل قهرا مع 8 0 ا 0 لك يداطام لفجسو ةيرانملا ات قارلاونا سرب

 0 ا ةرجالأك يزلا'عرتضحو وربحبال اك
 برانملا مزيجا 1 ابيل تبل باسل امور رتل نووحنإ) باطلا بي جرا اسلاك 72 انالعر جولد عر لمركلد دعاك ب 011
 0 را ا ات ارتب 1 ايي اساركر ىلإ لك ران )مها نسبا اهيل لبر ناو ادام ناوعي 2 تت لبكو >اتلا فااذإ . 0 0, 0 00د
 كَ 0 0 00

 0 اتاك 0 0

 ملل

 : ما 0 أَن م ظ رالي نانا رشا < ا تشلاو 0 9 ايام 0 رار رهر مد
 ةبه نعاضوعئلد ال لثم ]علا نع ةارعلا لجن يل اوفد وارحارل 0 انو مدس ما ؤهو ةرلل ناب زمواعم 5 لقعلا نال ةرملا خالل ٠ او 7 و كر



 ثحشا “ ' ١

 ىللي نلا هلق اك تايعالا نبه نع _زهمل اىيلا ابددنم كلذ ناكل مفانملا
 ' بكا ديزي ذازاركريع بسخ ا عرس لام مدونامو 4

 ا مزأب ل ذر كيما ةسال كك نشد ١
 ل الملا داز دارناو لاما 0 0 سوق ةبراصلا لام الاه نأ يا
 ماخاخ# ةبراصلاد مِرلا اىتداناد انهاسض تا وأيالف نيم مال بر انمإإ نضن
 انو !سنفد لضحأ مد د ناهس اركان حابه ا ضعبوأ لاما كره
 لاما كري :زحاارقع ارفع خاض نيصد م عزل اىتشا ناد يبدا ءالنيعب )صن

 نعاالاب بلا ودول لو لازم اننا بحويال كلاثلادقعلا ف 00 الهررب نهرفع تالا تي والا نراصللا نال «زلاا دارت
 واعز» : تييعرق لال ب /لاق نا

 1 يامل رحاح نو تييلابرحاللوتلاف د
 نمل لاملا برغراوا مولا براصلل داو صيعملا لالا بردا اذا ىعب
 مرفت برانملل انملل لولا ثاكايصب ةراخ ل تيس اد براصلل لاتو 1

 ارولاو نهض ةلايولا فزصالا نااكم يلا 001 ملا ناةل أكوا
. 0 ُ 

 ْ له د نص لالا بر لوح لح اعز نيع اد نأو ُ
 7 نايك كلاما ةربع فرلا مزمل جرح 0 ترام ثيحب نأ يأ
 اس دب تشد اميلل لالل ب رل ل ؤعل !ناكزحااعودانلا ب دا
 نما بزاملل حليب ةنسلاو مهج]م نزالاداغن نملرف لولا
 لما تقم :لاقناب ناتنبلا تقوولو ةلاظزعالا] زجاح ميلعو
 3 ةتبد لوتس ف ننال ايوا برانملل ل افو اني ناسي 3
 اهإ و ١نإل ىلوا

 اا
 ّ قتيراضإب لومدىالاملا> قئض ارب لوم و ىدو
 رييلاؤول اًقوازهرانعىمدو لاملا اذ نإ غدا اذ الاملا برل لوؤلاد 1
 لي عسل الل لالا نا ور ةعا ام مود ريل اذ نإل نضصقو١ةبراصموه
 :  ىيلافد]عةنلار هل لؤنلا ناهذ هركب كلالاو هسضنوا مكر
 مسخ 3

 2. 2 لماعلل تايب 1
 7 مداخل يمال سعب رزلا شو 15 يرلأ 0

 نب رعاا يزوزت# عزب سمار خط لع (الشلاو + ملل ا كرا! اال لمه اهزاوج م املا نآيلناوأز انضون 1و نر |هصلا أىس اعنلاهرنع



 : اني رقلالا: ف دجاحلا فد هناا ةراسمم ا انعاش هناك زعلاز

مجاحلا تيك لامار جيل عا اىدوعلالا
 الاد . دنالككل لا 

 1 اال مالرباؤرلا فصس ةإمأعم مع

 سرس بك 0000 » هنااورتع ارلا وق 1 1

 00 0-5 ظ
 0 حجر ةغيحأبا نا محالخل فد

 2 1 أيال أننا ناب العاشر ىح

 ل 0 0 7
--872 

 ترسل شا 8 6 1 ,ركذو ٌ
 عم 7-5 ظ ا وشارك 00 :

 7 0 د 9 نمر 3 9

 0 دريرفعلانال

 لفانوكتالنا أي طرتشيسو لا 1 هئلاولمرالا برع
 وبلا برركذو اهيشمملا نرد رست و :عارزلا يفت كي أس

 "يوه زرحالا كلداعش ركذو رامواهبرجالاٍصملرزبلارسحرتز ردرجأتسللا هنال ٠
 نزحت ذا نيرذأعلا يب مران بلل وسن و مصراوأ ةليعةرجا مدال سيلا
 نا يأ تلثلا اره طرتشيب ا كرس ارِشا ةراحارامعتنه ذارلّشلا م

 ةيناثاوؤلا هنن :ال]ساعل 0 ا ع ع

 لالا اذردجد فان رست عاشر 06-2 اديب

 1 ىرسل ماسلا اد سرفمل زببلا برريغل

 نا رد اريمل وألا ةررمإ/ربلا بر ياام 0

 نلوم امج ارح ديجا جدت سام ذاته عارف و 5

 ا نياق الا يضل نيتل اين ورا يسال
 0 و لفغإنا اكزاج شاذ وب

هر ناو نار تع احدا لرب لجل 2 رقع ومو أ
 0 

مال طربا ناتجالرربلا بحال 57 نديللا
 هو مرزب أك 

 دل همي مالي نبنلا“ قرط

 00 لا ةثالثرجواق . .نقعلا انه ويانا
 ه 0 رختالل لعووحاول نيلاباهزنيبواحراأ

 5 دو خالل نك 3 ا 3

 نمر ناو

 6-5 ا 76-0 - 4 1 7 م6



 ٠ للخءاىاززرمب ايكازل ندا ززستلا ا
 لعلادرحإلا 0 انوا اروع 12 عر مصن نايا ىا
 ترك جيان مو عم ةرجأب هرحو ماعلا | حاتم © نول نذملا ملص الأ
 لحاولنهرالا نوينأ َن اةَيناشلاو ذه اك ناسف امل اطا خرج تبا

 رانا 7 ل ىمرجلاب_رضرالل |رجأت نول ىنريلابل هنالزحالل أبا نك
 راو درحاوب ا سيرا نكي نائل ثلا وره 0 ف 35 نع/الارج ءاتساولاو
 توالوؤبلا 63 دوار لل م ص يارا اياؤرجل اطانح رجانسا نكز اهيزجلل هلا بلا و لولا ]ما ىلارجأتس ابان الرحال
 لراح ادزك نال حلل قابلاوا عرخال ربما تاو الل علاور رم ا درحإو
 ُ 1 ؛ ءايجالا نلعب مد اللرنعم تملأ 8

 )6 طومف ب اهلل د ذأ 8 راب 9 5-6
 لعلا ىراولافةراجإت اكن ريال واو ياي سربلا بيري وكركإل مزلي  ربجلا,ا ع3 نع ىفإ 0 * : ١ لسحر مانا لعل ا / : َمضا > مز وعلا ادا عراخلا' معو بصحو 0

 جلف رانا زل يه كل تأك ناو هربتسجبلاو موياعموهر يملا نر
 7 ا ا ع لف ترض نامل
 20 ابحأ 2 ارجامم ومن 14 50
 ريع مزيت الفري رسج طر مزعل كير جالس 2 1 ا 1 عجلعش داع صاع ا 02 -رالرفع ل

 ْ - «سياردبا بأمن ا
 8 لثمرجأب . هواصرا ل 0
 أقع ارش نب ايرزلا لع : دان.اللئلارج لاذر 0
 "وفد عراشو عرالام زج مزنرتدرقعلاب مويا نر لهنا اشف ميلا لاذ عع مال لد مرج ميسي نب حاملا مالا د طرا ابر بكذول يلهم لارسا حلا د .ركمرجنر ربلا نعمات مضرالا ل فيل نبل < بر, ىلإ نأ ئجب

 ست 0«

 رقعل كه طرش نأفاب عدا داعب الاةلارجارزح لن نقم ماتو مال لعل فيرا بروم هزار سير نضوضردااعل أوتي مرا [ضرنربلا نأك ناو ضر 4 بر نأ انا مضر لش هرج لو الاماع ثاحننأ سمس مانا مكر ركنا بل بر عاقل توف نايااصرلا نه ماكحا نع وش ترضاماذا؛
 ا قكتبلا» صر الا[ ثبرحاز ماعلا ذك ءزحالا انازخالاد درج ا ؤبلاهزهملا نأيول اواره



 ا
/ 

 أ .

 1 لقعلا قدسنل ازئاغنا درك توعرمعلا طم / 1

 ردا [ياغينع + .؟ةناننل علا ل . 1
 ال

 نانسالافايتلارمو ةراح اهرقع نب ”رئاعرحا كوكل طن يأ 00 ' ١

 اكبلا يلعب ةيزلارص+ وح ةراحالارذع دتؤس اى علا تن ىقواعه رمح تاماذا ظ
0 00 0 

 0 م 0 صضرالا ا : ]
: 

 ذهرمالي نون اعلا يلو 20 عوحح يدب مر 59
 1 كاطبا خريص امل عريزلا رم خس نارلإزصرالا و دل ترو

 5 فعالا اتلارسحولو نوعارهد أ |قجرخأنرسرع فو رار

 00 فلا ل جما ثيمح م -الو ملظلا ءازج ربل ذا ملطا
 )| 08 السر كر تصماذأ كاروازب 07

 00 الامل بيعنلا منصر مال 5
 0 الكورال مهيمن نزشم يانا 53 لج فاكر نرااكار رالف عرازملا اا

 0 يم (نرلا ملف فقنأك وةرلا ومب الرفعلا نالريصقساو همز ءرلا كريري اإل

 ا يسد 0 غلب لررب ناز كا .ارخاب هانمقبا

 0000 .٠ هرقل نجرالا حيخلس مقدس ْ
 0-0 < يلا مايل" | ٠ ٠

 مباشلا ب  ؟ازملا لع ملط : 6
 0 لل م رس 000 7 قمن نا 0

 نافعإبال مرزالا »_سابرلاو ءاقرلا عرب هقيامو راضللل ةرحأك رصضملاب ا

 ْ رمد ماشا ر اش الونمد نبل ايلاريلا 0راتحرا.علماعل الع بحوب ْ 1

 تح نحر همنا عرك دم ئوم طرب ناو أ ىو يراد |ىرلع اىيلعر هه اعزب كرت ارتثم 1
 ةأجعاق لاذو )ءاقسلا هن يواج< مما جر ثسردلإلوف اذهورهملالونلا

 ىسمد ضصرالا بروإعلاغالأ هته مى طرت ن 7 بأ ارو ١ ١

 ظ
 / ةسائنلاوو ًّى

 1 ل 0 ٍ
 3 ارو لا 'م صك ىو فال ا ا
 ' : ١ ا

 . د0 ل ين كا ْ
 ظ اكون 0 ١

 ظ ديئاوأ واول ذ قو از 7 2 : ظ 1
 : هما مرأ نعل سكت ل عووتنلا نا ففتير ان 0 ب 00 ٠



 3 علا لها أناسا ند دوجو نام طرش لك ف ايليورتلياعررع :نآو زميمح فا
 «نلا أزل دوال ثلا .اغلاوراشا نياق املا سنا

 نحل ائالا ارطو شكا طوس كيرلا لاق ةاقاسللا حن كيل ذاالف
 ار/ناشادر 0 ا ةعرازلل تابع لع مشاعرما تما
 2 90 اناا تاور رعرازلا«لرجال.لجند جال لزب را
 ةاناسلا نيت ملذأانان 7 00 ىمبارلاو «لزا رعب ب نائل دولكمرحأب

 ا لطم لوالع و تق يرعب نك
 0 كردالد ل عزخبرت لرالعوم 3 ةرلار كال أ عرس ع انلكوزم
 ركريإ ناو انوناكاوا 0 ا

 لا درر لا, د يجيد ام 1 قئطرلار زب ناؤعب

 ةباهسدل نال مو تاو ف ورمل كدر بلعلت اذاسلا صم تذولاركنب
 نب ا لاواعبب هيج تانج هدب انال<ررلا تالك زواعم
 ا ”ةاقاسلا رجال 1 م6 0 فيلا ريرغلا تالكر لاه تكن ءاربالا
 اأم الك رانعضو ةزد_وعارالاب توا ”ننراّيلا ارسنال ةرلل ن ايبالا

 اييدطس سايح م طع مبطي لوصاوأ الج محد
 3 الا مولخ سبل ورح ريكاتةر هادو
 سيال ىهن 0 ا نولي
 نعزي رك ١ 0 تاو رجال رم مل عي

 غنيت الش نالزلا عا ل.ل ناياهدعب تحزحر ةرلا قراتلا عياض اوه ١ لك ف 0 و 0 0
 مال ةرماراع موزحل 1 ارسال ف كلد ولا مرقعل سضم امل ل
 نال حلا صدا ىزنمرحاول ل الو يلع ناكرترقعلا لاسفي . الصرع عال

 مرا ثادعلل نبش نواح ةذالزعلا 0
 معرازلايرعراقع تندد ا

 510 ا 0 دال ىا

 3 ١ 0 0 ا
 زال + وو 0 1 اك 0 و روما

 ملال ان

 بحاصو كن نلنأو
 ل ىصربال ناو كإردا تن
 تيجي ضال :ثراوع فلك ننلماع نامو

 اع موقي تأم



 ضو نولارك وهو عزاوي كام كاما
 0 ا ؛ ةثررو كل د هركناو لرب ق>ماعلا

 نيدملا نق اذار كاردالاتضو لا رانلا وهو راب قس د اكالال اطار

 "الد نملا ,فرإ ةراحالارضتن ئاحاذاو يلع ص مو كارلا لمن ازدلا ثلكب
لانا هركن و هلع مأيقلا تيررولذ لماعلا تام نأو ىلوارضرل اميرات ا زوج

 منال ك

 "نيس ابل رظن كلو ملح :

 ١ للم اهئبلا هن وحس وهي لماعلاف ايم تضمناو

 3 اليكب نأ ىلإ ةرجار ع لعب ناانهايجاو نامت

حو اذةائالل# ةدمهاتطش ذل:
لافت نارلا ملع وفي نام علل 

 ككاشلا 

 الماعلا بجيال_.ركورازلا كلذ ناكاكر زن

ذب لمار دار أيس زءوخزعرالا نإ 0
 ع "يزل

56 0 0
 10 اق 

 و ةراجالاف انرال يدعم مانام دال يا
 مل نيلعا نأ

 0 أت ةراسلا ناوأ

 مبدأ 72 0 0

 لطاب 7 6 0 35 1

 ,لسقن اكللل ككاو سراغل ل 0 0 9

نيالا ادزعبا بر نولي ال درايه سيرغبل هد وبال يا
 

 تامأمي هك 1 الزج الزطاب كلك كانت و - )ع

 50 نأك مال مسن موقعا ل توما

 0 و ومب لنع « نزصراإأ بر كرم ا
 انس ع نياه_ضعبر ا ييماوه ذا ناكل ريم يعم قالا ضيارعلا المعلا ةرجا

 كلان صيوهر
 ضالاوكب
 بجعل تاو
 طنا ناك ننول ني 3

 اف أع 0 َِن 1 0

 ' نانمزات هزنوا الالم 0 اهوا اموطتساااذا أنامل مننا ال صرإ هيا

 نمارس توصلا ال نارعملا عمو هرماعلا نع ترودو اهكلام د بورعبب م و -

 تتار اعل مارك نوم ناوعالا نال تسوي رنءانهور ماع

 ”قيفحمو مالس الاف كلاما نوكال نابانا ايركامفرعم مرعو 00

 هقياهتي + نكأ

 0 ا

 0 م

 َناولا

 رند لري ناكر دالل تمح

 ©<ه- ج٠ 7 رد

 لل
 ا[ 1

 ٠ "م ةحلرب 10

 ا 3 طمررانحي تلاع اعنع ْى

 هوم وب دعنا



1 

١ 

1 
4 

 فينامااملا /ا مِن هدو تسنارئارقد تفرعينالو يش كلاما طل توكبواتاوملا
 انلاو 2ك رك مره لم ناايحلا هارت هيلين لأ اير ادترال نموا مزحلا يك هيلع ويت دلل

 ( لامر را امازضنرالا يركن
 ياراكب اهلا نؤا مم 1 تاك املا هداامأ يل نبيا
 8 حتا ما حا نس مللارةالصلا لعل ا ل اراركبالاق 0
 و لل 2 للا ا ا دق رشا 0 ابملام
 0 هبرمم عال -_ربإلا زعاق نحب نلعتامنالو ةيرفأمإ رس نت امالا
 نه الارحاو ير مارل نوحراحإو تو دارحأو هيب رم ايناكلامال املا توأمالا
 رن كال نبال ايحالاب تينا دكم نإ ينم الوالانا ل وراه ا يحدلا رس هكر تال د حالكم اكو عولخل لذ حلا
 ااا كلت لص 0

 0 راك مر عنم ام)الع
 11 اهنا عبو افي اد 0 0 در
 را ةأنسملا ا و بارا هيلع عجرا لوح هز هجر اصخعوا 1 000 0 هوح روب نأب خخ
 الا ايعدري بناس تدل اهرب راو .راه اجل سريع تاكا مواملا
 ميغان دا نصى جلوم جنش اكمل تنبات 0 سرس ورفط
 ١ ياس ثاللس نحو فملا ساد :ل يهد ةتيساض حا نع
 ى رذ نيعنراباهرح از 0 ندوب ,ب نارمبلاو 3
 .يلوقب تبارك“ ع 0 أنو نطعل مر نيرا .

 يرحل راع اعلا وهأك الا مندالب ت 2 كار محرما ناوح
 د توه لاباس ل جانا بالا سوما اراب لاقي زازا ء ب ندب فرلاريعبلا يأ 0 و ابوح انخأن الين طعلا

 ةماعلا ءايدكل 0 0 أع 8 ردع تاجاتل نإ نط لا لوعلا نباح نم يالا أهم اوم بسب
 ُُؤ برأ ّضنف ل تضيق ا

 0 ا تاك 0 00 رسل ,سمللاوررثو 5
 3 ميو رمال وهو ءارم ةيأرسحا البا .مايرح ريعلل اوربزف يا
 1 [رتذإوزتلا ف ةزمحال لمع نا مرا منيو 5 0 تويح م باول
 3 محاصل هنأ ا أوج عش لغلا ل نانا



 0 ارريبلل نيعملا مير ذل ثيعلادارببلا زمام

رمزا فردا يأ هل الاسر ماسلا را رالأ هر 0
 7 نسر ملل 

 لال الأ امض درل هن كمل لدا كلان بال ود ثالث

 0-0 نياحاوب ناكر انمع هلعت قوعسر غال لحنا كانا

 <نالا ل ل امله الرهماو - ا ناو هيس]والا

ان ىيررع: موا يو مئامررؤب ًايرحتانسلا طرررب ْ
 ه

 0 مغيلصلا ل نيل رعلاو تاوم هاله منحالز هللا روبل

 مله تاتا 0 مفشبو برثش ناعزي املا 4

 0 م : ذاماهحا تملتحا امن ااجحا ميا

 1 4 ةأجعلاو سان 0 املا ثيفد ا 9

 0 مينا ياءالابي خه نير رزثلا ا
 ءاوب روش نايا رفشلانحرط لاين ءانثلا | رحاب هو زرشلا يالا

لافيرينك د نا قاهفح وز“ لي
 ف ًا

 ش فانرع اناني اناا ماوودووسو برش تاوهو ”دمسسلا وحرس انلا حدردخل يا

 رانلاو ليلا ومالا ثراث هاير ةسانلا لاما دةااسلا هلع زتانهقزصالاو هان

 انكم مشلاوهو فاثلإ اجلا لردلا نمر مج ركل ,مشلاو بلا ظني زار
 ظ هيقسلو ارحا عرزين سلا وكلاب ناو غيار

 ؛الطصالادأه دمة انلابدا لا هزيرحا نم كلب

 مكارم ؛امعلابتءافاز 1 4ناايحاصارسل اصايل أ ريبطنسداتبالاو أبر

 0 0 0 000 0 ا ماع دع

 ل طر الا ره نال م راما درا جز ارحالا اذهب مالء[نالاك

 ف لوخيلا موني : نأ هل 0 27

 1[ كتر

 1 اننا اما للاقينالا ةزحأذأم
 7 0 0 ب 5 نأ

 ملك املا ىلع قات تأكل اذا |مفشلاور رأي 06 قاس اندم كيلي
 مربقد يالبق ءانا ل ماتت رس

7 
 فروأعُ عش ملا باورلا م سلا بنج ذل رو

0 ١ 
: 

 ناتاناسدرإق ادد سانا بن :ىشسلا نح نامرْمْتأس ن فرعرُد
0 

 ثم نا تشلا قحلباورلا | قس ياريبتملا

 0 كلالايرهنلا بباوج بس رَغْئِيح ناذ

 اح

000 > 18 



 :كرللارايالنارمر باص رقت مدطتخي و مزعل شلل هاتين
 فتللدإ صفت فا و

 )ع

 ه0 اني ' ٠ 2 قرلا مون م يشوع احر ساعشر انردلا لا
 هرلا بصبو اب برش نيج لوح ياابو تراسل 3 لا
 ى 1 لااا ت 0 بيا اب كرب ءاملا]يمينأبّمم 0
 5 لا تابوا 7 توولا ولام عر مما 1 وا

 0 0 اتلاوراعلا 0 0

 3 بضنو بث او خو يرش قجسانلا ملفا ن ا هوغو 000
 ثلا نود رفشلا حج رحااكلو تلا ف تيل ؛اناشلاة لاو ٌضاعلاب درضد
 7 رصشو واااو الاب نمؤسي ن ارملادإ دراولاو لهل ساس تاجا
 مل كلموهو نفاو الا 0 لأ 1 3 00 ار

 ا 0 0 0 0
 و 0 ملخ ةئشسلا نع ءاملا نحانضرعصو باتوا 0
 دانت دوالازضو نحط وخ تزل نوالبو انإلا

 ا مدا يقي رشا ') ش نما كمنك نان
 لالا نب 0 َت أ كلدوررس مرسقيو ساتلالخ الخريبام كلما
 ؛اوعاؤغمب نازك د داك: لع رانا مامالاردجتب ماع سانا ريعنأك ال4 تي لناهومم لال تيسر اعل ال ريلصلل كلذ نال ن يركز

 ىل زاب مه ىصررعلاو هرظن ىو ماىئارظنلا مامالل نابخأ
 ل نس 0 2 ال 8-5
 جلا ناك ن 5 3 ا

 اناا زشلا ل ارمحمدومتملا نالو فشلا تحول أسرلا ف ثيزك ذا تيوصحال "0 ىرت ةدشبل لهاا عرسلو ع ١
 ماتم ناك املقو هزمت

 ؟انرقرامل ا 9 00 برم وعر تيا
 مود تير طع نام نأب بلا فا رصغخا ناو ميد بوعرم مال سوما المعار نشرالا
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 لجر لج : __لجلاو ةامةاصو

 زوج ننظر روج نحب جلاد حدك جاور ل للتي
 كمال 70

 2 دير 1

 0 ا 0 9
0 

 0 مها عع لاول



 نيباباو[نئزملوجلالا نين /نيديبالو ىلاتعد هلوشل كل ذزاجأ ماو ظل [حف د جي #2 22222 --/  تلللسلل
 ىراصلاو نعل هلل 0 ولاو عاتلا ضرمرس ارللاق كب 1 0 دارا دا هيإلا

 نكلاراوسلا 5 ب 00 وعلا مضوم 0 ان ا

 | ىرالأبم 7 0 50 اوم 0

 0 جات اهنا لكرإر لا ما اطيل ا 2 3

 ناكوابمراهم عم ةازا لاك لاجل | ميج انيع ناك اهدا ْ

 0 راو ها هي سو 0 0

 رماب ةولكل ماو مولا نصعن قو ىلا هركوازكرم ارم
 ل ا و رحل للشر مراحل اك
 دعاه ارؤ م فيكي هيلاحأ رمالا+

 710 "لعل نيل فأم ديببحا خ 3

 اريل كفار ًاينوكوأيرهجو ىلا ةينمجالأ ةارلا زم ظني نازجرلل يك يا
 الإ هاند ةلعلاو يكد اههجد لظنلاوجذ

 لوا ...١ سلا لازكو لاجرلا ع. هويرشل انما ع 4 أمم
 نيا ةوبوسلا نموت مداد ةوسلامو ل أحلا ع ةويّسلا نمارقلا و داماحفطرنتم يا

 ءأضملاو ءاهتلا هرصفو .٠ ةارتسالاك نثر الا ١
 : 0 دابر رغالس ةاو املا انك... . هداّسلا هادا هَّضو

 09 هروظح ةدايراياف 0 كول الع 17

 :زرورعالا ةريرعلا منعال ا ظملا يحام ميج طرشل يبا .إإ طرشلا و هلو ع:
 1 يبل مسالا ةنرماج نأ ا د/بااذأ ماك ا ل

 و يلع هددإ إصرما لوسرن هل لامع ة لما بظحربا تبحشس نبا عرعملا نعىورامل اهنلا

 اتشاللع طعاضتعلاد هلوقو أمس 1 يكتب مدوب نا ىرحا ما ايبلا غنا

 كلش يا وزو سلع ناو املا ءارأادا اضملاكو يأ أملا تالت ١ هرصد اعوا

 0 ءأا ان ناك اسلع ري نارهأشلا ا داما اؤأ ةدايملاوادأ أضعلا

 ءادالأب صّيداعاو سانلا وضح ؛ايحاىلا ٌمجاحمل ةويْزسلا أانأخ ناوزياحأ,مهج

 تجد الع ةد يزال جالا :او ارم ازاوع اة

 عضومللأرظنلإل رهو ةعوص ةدابزلاذاعر رقت رقي ةردرغلاب تبث امذأ كروضلا
 9 هازل ممل ةلب اقلازفنو نانتتخ لاو نآقتحالا

 5 يل اى راب و :

 ةقبفح ذ منال نيدصلاو تل لكزك و رظنلا لح:

 يوسع طا تا امل ب نما لالحازلًاتلطم ىا متحرر نم فش ناراجو .

 ا
0 
1 

"3 

4 

 ا

 دوق + ر قع

 هن وج راوي تحوم م يم -
 ١

- 1 

١ ١ 1 
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١ 

0: 

0 
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0 

1 

 ا



 : اع هلابتقو كنارماو كتم
 اللحام م لنل اميل لحامرمو "04
 كلذ جاما قنه ةيلجالا كا ل ميلالحام سيروا از
 رجأ لوعدو اربع د اىهرزطاد سأ/لمعت ضو يلع مرداس ن أك «وطلاخلاو ةراسملا ف
 هيلع,لومل مول م ةولحلاب سابالو نطل ةينعإم رمال جلف نملاقو منملل ةجياراس
 نكترل اذا املاو ناطيشلا از أت ناو )بسامرممرسبل ةلعأب لج نولحيال مللاوةولصلا

 ربل لنيارأ سبل هوما سن لع داخل اهي رو ال ايرع
 نلا هركذ اك اهب ىلخيالو
 )ب ةارمتسال لد د كا 4

 ء افا صتالاز ترا ووخكم ١ اداتستمل كلج
 : منع ارملالابمواهل نخر رشم نط نأو 3

 ٍ ا جاو ميلا ياورلاو مجيابيطوم
 0 يا ااتسا و 4
 سمالا | ذ ف قع و "رده نا اا دنلح - د

 تساطرلا ًااسان بالا تس راو ريتال هحايدلح ا:
 ديلأو كلما ثار اوه بسلا ضيجب ناري قحاب (ر نعضن ىحللابلل اطرتال
 اسالاو طالخخنإا نعال اذني ملأ 11 دك وسلا 5000
 ا ىرتْشْلاو نطرلا ةدارا :قينعملا ةإملا نال ابا نود فرتشلا لعب مأبشالا نم
 نآتلا وطول ءنكيلاوهر لطدط فرايز :ةدارلا نطل
 كمت ثارفسا بيسلا نكت ىزتشلل لع ارب داو شنان ريلاو كلملاب تي
 ميج رمل و ثاربلاو وصلا 2 رشسلاكب|بسال ارباس قل مدل كدعتنو ريل ابركولا بقول
 رحم م ةارتشملا و اركب ئارتشملا ءاربتسا بجوريللا م كللا ثار ا سسلا نأكث ييحو
 يتعدل كال يدنا حبا ةراداو بيلا قل ةارما مديصلامجو
 ميعاودت م هرج طولا مرو اريتسالابوجو تس : تيحوزمشلا قرتعسبلا َنْمْع

 لي تورط بعالع امبالا زق معقد هيلا اهئ سال كلاو ةلثلاك
 أ لكلا فا _يعوف ومجال مال ةيببسل ث خال ئاورلا ناجم نع ميابلا ةوعدو
 ىلا رمو ببسل لاهتسال نمل وع زرهتمال ينل ةوعد معمال ]بلير يوهظ رون 2

 ؟باقنلا قام نالكيكلا قارس وكيل 'عيجرعاوب ار كو .جاربتسالا ميري ازلذ ريلاد
 ةسبالاو ةرؤصلاو» 111000

 ةنعيح اقرا دأًاماو مهقنلا ث ثيرلل !ماحلا قامهل

 كاكا اس احاذا ازلذ ليبنسالا ق 0 ا
 ا د (ريرسمالاب ةرسعملا 7 0 0
 لحاي تمل ذا نيت عج اك ضبع نيو رهط ريل راسلوا امنت

> 



 ةيلعو مايا سو ديت رورتم ددارخنعو ةياورأ 'مهالخ فرب لمت ميرسلو

 فاصاش ضي ةرعدل مالعدل لجعل رعد نوكي امارجتسال ديف قل تيوتا
 7 نئسوب فال اال رصّملا زم كرما دعب والا يزكال ماوةريعتوا شأرعََموا

 ناوأ,محر ءارفنيبنتل اها حر تعب فس ىيابا نا قاكلا نع مورثلا عل ىو
 0 الج ةَملطلا ةرعالاكلمتسالا لعرسإ عيابلا ؛اممأبرجر ةارفنْيم انو

 و ةيراج جايولذ ناك كلما ةواعاب ببي نكي ( كالا تأهش اي ابتسالا باك م
 ىلع ناكول اقاوا ةبوروارايح طرْشو | عرغوا أضمن ببود يلع تدر ىرتشلا ىلا

 لتناك ل يتسالاب ال ضبفلا ]جر ايه طرشوا بيعد ميبلا ينال و تسال أبا
 فىرتش اص تش | يي ىرتدلا ةنراح اى بجو ةيارهلل قو ناخ ضاق واسم نع
 يملا عىطولا او دوى رنا ةلعلا مات ىل أضن اد نالا مود ببسلاا نال ايلا

 : ظ '. ةومرتس ا يجردلإ ظملاد ةّمنأ حلاو ةاّصلاو
 00 0 ل هناا لنيل اسالك
 9 لاذ اهريلح ويا طولا مرعافاواازه ٠ ٠

 كلل, ررحلاد الح تسون ىفارنع ايتسالا طافسأ لل ل ايتحال ان سأيالو ةبارهل فلاق
 ِفايرعاب قرلإرهطلا هداسو لا ذاهر هط قابيرتب م يابلا نا لعاؤا يد تسود لوز
 وهوأضيا سونى لون ل عراد ::ليجزئفتسلا طاتسا اوصجر كى ا ْئَفَسْل اود
 فسوب ىف لوُمد ىفدال م أح ةاكرلا ث ىالخالا انه ىلع واشاَرعْمَسلا قمئنلا
 ةعاشلا باس ة أكرلا طانسسال لايتتحالاب لولا نأ تيبرشلا رص لاق روم لون ب |
 شه لا عالاو اينغالا لام تكرس  هررتق ىرل | لمعلا قح هدو لدعلل تامل

 مهاره ثمار يتسالاو مها بسس قام, الو ئقعلاو بضرلا ورتب يزل كاس
 " 2 فرتتس عاقللا كدرعبو ىرتشملا ذايب نبعد. ب

 ه 0 ارتحا جيوب لاتالوا . برش سنق كن ةرحنا
 3 ىرتشل اهبنوتشم ازهرهر رخال اهيل نابوهو

 ؟اطيع_ . اقرادو امل ء,ورلا اذرعن:ع هلط وأايضضيماوا 4

 , بجبال فلاب ذاأهيزشب «ىرتشلااهحرزتب ىلالا ننليح مسالا طاتس الورك
 يس دواتشلا فلا لربتسالا طب كطولا كو مال طيب متحرر ىرتشا اذا مل متسالا
 ايطوراهجورتول نيرصلا ذه فاينطو ىرتشلل لأم نان امملانمعمل تيار نيرلارهلغلات
 الو ماكتا | طباهارتشا اكيذأه طب نام أهارتسا اذا اما ترعى رهو 4 7 مال ىرمْسا م

 الف لاق نيعلا كا يطول الحش ارهجساوهو هبسبسم هَل اهشالا بيث كاملا توب لاح اكن
 نوأبأنا جرا رمح يأ إل رحنا هلوفورررلا بحاص هلقن نحو نة دوهو تك ركزي

 عيال ومو مرتاح راع ا رعبا تناقاذأ انراف ةرحورتشلا تح نكملازا
 ظ .وهوزحأ تب لاني عنخ ناكانأب كاركن كم )اذا هل ب ياذا ةحاع كرام

 هيماعرا نعام نيعوهو نلعب م سمبقوا ىزتشمل م حال اهكتي نا عرعر تك نأكأناو

 توك ج



 ا

 هن ارْشس رعب ى رتثلا اهحوزب واارشسلا عيابلا اهجوزينا ةلحاذ ارحتك تاك ظ

 صفح املا [داهجؤر يرلاوه ميابلا نأكن ا ىرتشسملا تشي مضالجلا ضشل ماسأبا
 ا اهني للا لكولع عوزلا .تلطب مصل لسا رحنا هجرزىرلاوهناكناىرتشلا 200
 ا : سلا رولا كلما ثوريحوهو اريسالا ببس بجو ىنع هذال ة/وصلا هزه ىباربسالا بال ٌْ

 | بمب بسلا دوجو تةوريزملا نالاربشسالابكيالد حال كتم يوك ل هيجز أي
 أشلا.مجوزمل ىدج الد | ملي ملاذا مالا تاطي هنا قماقرثوماهب جوزتملا كلذ نوكينا | 0
 | سن (لنذاهجوزب ناداراو ةيراج ىرتشا اذا ناخضاف فراتض ناتو نم جوصتلاوضأ| رو 2020
 1 ارا نولي نالعاهجوزينا ف ةليطلا اهنا طي الاعرينبحاواهرابع و اهحوزول هتاذاحو ظ

 ا ال ثِحبْساب دا
 | ظ 0 تيت ابةرشب المهنا طر عاورأم|

 ا ظ أمتنما ةرحاو كيو .٠ اعتمك ناراهلايزنوي ا
 ْ | ايم هتف راح هيلع امري ذاواريعاودازإ 0 ١

 أ محا و (قطو يلع مرح احأكت ناعّيكال يللا هيتتمأب ئطولا عاو دى رحأ هوتسلسن نسيا
 أ بص ماك وا هوا َناَتكوإ اضعنو |الكق نحو عيب اما هسضايلع أهادحأ وحارس ا
 ا «نيوحالسورعول فذ ماما ءانطسنيتلا ياواد ادت ةناحجس لق يضصإلاو 20

 أ ١ . . , * عاجلا هب ساو ةريشلاداضوترحدالاو مكسا
 ا ١ 0 الوعر ماما ق قانعلأ 1 البي نأ هرك احر 4 1
 ْ 3 بدرلا حوم نأك املششو ميل وارميلأب لب : ا

 ا ل رمهالم 8-0 مارلاو / انالوركب ش 14

 ظ سضازعح نا يوأ طلاركدو قنا دوا نما وا هيو اللا لجل لقب نأ + ابو ةيارملا قلق

 ١

 (اا)لاو ةولضلا يأ هنأ يور ام أمل تقناعملا ولسا ب ساءال فسوبولإ لاق و راو يحي

 لغعح باع ؟لاسلاو ةولصلا هيلع ماهل وزبتنل[ورمعاللا نعو ناعما وزعم اكلي
 صيق_لء ناهناذاام محاور ارق قنأعما ى نالملا اولا ق هينس نيبل فو هشبل رد نيح
 مق( زووركلا ناب تيد احالا شب قد تريرتاماريوصسوتا ميلاد قاكل 'فامإعرحاو رانا ف أى نملك نولي ةادحاو ازاى مقناعم ابدل وس اويصئاوهو ءاجالا,سابالذ ثحوا
 ُ أطل ماقوأو دب ابهر قو زولبا/ اري مثلا ردصلا هوذا ب وعاناو لعاذو مخ ع ٠ الحلا ىري نب ضرالا لقت نول عفيأمو هوركو مرعب اذا هسفنرب لسنعت زم أهل 3 ظ ظ صعب هيعشبامو م ورمل معن قدري اجل ةماركلا ع ربلا جورله اماو ةويتلا 50

 1 : 8 . 3 ”نملبال هل اظعت هابحو ىلا اقوا 8
 ْ : اني نإ ا اعيد نو اعيد 0

 ا | ةنارملا خاض وامن هد ث 7 هرب 2 22 زاصنس مالسلاوةولصلإ لعل 5-0 ديوب كر يلام 0 نحال زمسن ووحيد رس نع نا لربل بيطلع مرؤنملاو|ماعلارب يفت م نعال يا ٠
 ا
1 

 ا 1
1 1 



 7 أب طلخي نات انعنوانعتنلا اهركذت ةررعف درص 1

 كنراحرا انش الاكيا امك رمل انح تنال نايل يفرؤرعلا ب ل

 تيرم وهراح اذا ال ةرزعلا ءامنالا نارك ,شنعإمنو :طولح تاماذا

 عهشنم كاوب_رمرالا ناكؤا 12 نأ ناجي ةرسلا الك نيح

 رار ئقلشض :جادل تول طر هن 71 ْ 7-3 يا
 هنمالا فرل نوراعي ازك خيب

كلذو ارو فانشلا لاو رم ارب ئيسملا رممرلا ]هالخون نأ سابالوةي اهلا كلات
 كلود 

 1 رجل | اال بعمل رب عيال سك توكرشل انا ىلاسهلز ب وفاشلا مساك أي
 نكي ب وأ رع وهز يال اتعا تعي هنال نانح نعواَجال الا نالوازه

 0 اا موبلا ناي 0 ودحالا 2 اعةساكلا (لملخلاو كلام تحامرو

 ىلا ىدون لهو د امتع اَق تطل ن اور 00

 مكراع تنام ةارع نيفياطوا كّيسماو لعتسا اروضال لع هلم انالأو

 ةدايعيسإبالو ةيارهل ىلاق نمبلل ةدايع اريحا سن ن داع هلك 31

 8 ال ةرلصلا لع هنأ يصرقو كل ةنعانسونامو مح رب هون مال ٍفارغملاو ير دوهللا

 لاوجاخرم اخ
 : الج نا دصتو زمرك اق لا

 ةزلاطودرخ نشرها ور دوعسم نبالوفل ىلا ف طمملاورشعلا 77 ةبارحلا قلأق

 طفكاطقملاو ىلا 01 ف انالو يبرولا كزن طتنلا هريثنقملا ث د ثحانفمللاو

 لا لالخا لد كرتم ةلالد :عرهلل ربال أنام قاولاق نركب عا باعلا

 ْ بقلب ييزتو ىلا وشن[ اضم مت مرضا ىلا "دلك سابالوانسح نوكي

 1 ىلا نع ترهاس نا امن اهزاح 5 هريس 71

 مسن املا انيلثسااو ال لضو 2و ةويباوسا 3

 2 مم ال. ين اهلاو نل ولا ا ككركو ةَق 0
 كل

 0 الف أنن ا يسال در

 مجالا تبيط امس رك ؤزاحو
 ا الا 0 0

 2 0 0 م

 3 صردو ةيصعل الع 'ةناعا هنال كل هل 4 ةر فحول نع رحألا هأ بيطيذ أن

 ا (وهللو |هلماحارشسجزإل ىف نعل , الئاو ةؤلصلا بلع
 ل هب اقبال تاريزعب ب خلاريلدراتكاع ان ضده

 لعوزختن هنا نصر معلا هب ؛ نأ توعلا نعره أود حجتنو صعملا رصين

 صضعيلو أي عد شفح |جاولو د ناجل زد توم الانبا ا

٠. 

١ 

١ 1 

 ا

/ٍ 

9 



 ا ظ صا لسم ناولورصاعلا نعل مالسلاو ةالصلا ريلع:مال كل ذهل هكر ب جزل )
 ا 0 عيس سابالو ]ملا نيعذ ةيصعمال ذا ادب سابالاهرعنو ةيكاج ]حيل هسفن

 ظ لعن ناز يار لج نارا يع م ا ظ : ٠ ىتلارواةاكمتاتيب_ مجيب دحالرجإد ا : ”تات] .ركد ىببويجل مةوشلفلا د ىراصتلا
 ١ ' 0 ف واهس 0 مس كش لات
 1 جيلا رياك أمر ونكمال ميال دا وسلا هريشاناو لاق مهب س بالف
 ا ظ . نئازهاولات 0 لسالا ا رأحشممولغل ناصهإلا ثرمز نذل و رزق
 أ ا الف ئصاطارف مالسالا مالم ىاوس قانا موه |.يلهأ - بلاغ نال زدولكا داوس

 ( ١ نسا مالاوماضياا بي تولي
 ا اتاكد ىئيعا . امعاررل 0 ظ
 ِْ ا 0 لت اس ل يد مر: .نا إما عوص
 أ مَع ةداعتنر جرف ناوا (للاد سلا د راماوا ب دبسا هل عيتلاب

 1 انشاورتشم طر ماررلا ءاطسا نام اوفص ضاولل باح ا ١
 | تو ناو؛ 2 ءجهسا وأيام منمرخأب نإ 0 جد دون أك
 ُ د  هريرشلاب اوهرأ هلوفو كوسا

 3 00 ا 2

 ا

 00 00 0 و نزل

 قانلانعإ4 وهو اهلا 2---- م ابي سانلإنصمن
 0 د0 يوسع فريش درئلاو رش لك 0
 نم رفا ينور. از نعت ل لو
 1 0 هوم علا رسم

 يوؤملا نهلتنو وتلا ف امعيرطخشيلاسابدب مهينحونارب مو مارب زغ ميلعملتلا
 خهري ميما ءاف رش ررنلاب بهل نم (اناو ةولصلا يلع هل نفى عم ىلا هللا مع

 رحأرأ نطأوم تيما احر اية ح اد ةعوج نموح دين ناممدوريرتكلم
 : ؛ هل وْشن نوشلا عدرمو ىلا بعللا
 ِ ىسلاب ل !اضملااز 0 يا 0 مم قفل ابل 4

 دإضأب نسومأقلا فشلا, لاضنلاو سيرزعلل اي درم مسرف وم بعلو متجيوز ممل بعل



 ب .

 - دس >> - 2
 1 ربح يسمو بد ججج سك

 جات قو يف تقيس كلنو يلرلا قمر |.لاضبو ةاضانم
 بكرلا ى لخل السما أمسالا

 ظ / ةئداوملا لاما تيحانمل ذكلو ةهننناشلات لاق زاحر /

 303 لب الا كرك رعلا هأثمو لعج نأ سباب م امد :
 ظ « طبضن تارفل الالام. طرتشس (ئِح يملا انآ 20

04 

 رتل ورعلا فراجع ةيزازبلا ىامإع لاخيلا انو نى دوت ”راوذدتنالا تزاح با

 زكا كةىدعس نامبحاصل اسرحا لى ين إب ىحاو باح لاملا طرش نامالا ىو
 5 1211 و بيسالف كتقس ناو
 1 ارحوه وزر اغ ت تماما عل أطرش اذا هنال از قطعات ىسرف ئبس ناوازإ

 ا دواس ادام كتفس نا لاق ابا عنبا لانا )

 ْ كاي سبشلا زعل لعل اكن طيرشلا وت :نفبا ا تاتخا فرامل

 00 الالام طرشناذ ا دضعلا انك أ ا عار لول لل ايل ةيبرالا

 ْ ل لالا طر مقا ا دادعلةدو جا طش

 6 00 قيس ةن زل 3 هز أمن 'رلءلاطش

 ًٌ )0 عسل لو د

 | ٍإ ' 0 رثبلا تر امتحا درو

 0 ا 1 13 ناوبمل تو كازك متلاسزعابف .

 1 دارضرا ع لعال 3
 ا ل ا 00

 هيلع هل الا ياا حاب اعسا تضلذا وذو ةرلبا اكلت

 ثال ةرللازهأب ىلضالا د جاغاو توعلم كل و قوزررم بلاي م اللاو ةولصلا

 منا مدحاب يريم لح سباح هرأيإل يبل ناك ناب رهرصب [ولماكهحلا
 4 تيعبرايرقم لوطلاو اراغصا ناكتلاط ناو انلانعرَر امرعلار املا ن اء[ رسمممل ةرم

 ١ هذآ تدع لم لقلب اطيامرب تيميرن ل ١ نم ءإالاو وةولصلايلع هإ يلام

 هلوفراضالو ةلفنال ياالرعالو أخ رمرنم لاند سانا نيعمحا سانلاو تكبالمو و

 وراق نم هدا كريو ههدا م كيرب ةليبل دج اما عطركتح نم الئاو ةولصلا يلع

اا. قا ملا نجده الا نحيف رسل دسعتلا
 | ماتا م

 7 بعلاووشلاو هب بد ةرزعب عنب م نأذ ٌرحس لع هلها تزهو رتوق نع ضدام عيب

 | هسيحبم ءاابرضي ام قهركفسوبردا لاف رريغو نيننحوا قلع تقلاو َنينسلاو دن و

 لع دأرمرأ ةلعراماتحا هركيال يأ ولا مصرا نم ملخال هإزفو ابن وا ضع وااضد تاكذاو

 : ماعلا تح, قلعت مو قجرصلانح لكذنال ةرايل اوت غم ال

 ارق فرعتلادحاذاالا .ارعسي نا ماحلل سلو

 0 ور حج



 1 ظ 7
 18 'ء ْ ْ

 1 ظ ظ ظ ظ
 انلعنم رشلا ون لسو لحدا لسدس ا لوسرلالاق سانلانايدرال مكي مستورا 0200

 تسرد لا نااوجرال او تازررلاطسابل ضب اقلارعسملاوه سا نال سو يلعب ىلتلاقم 2
 هىرشأد أن 3 200 ميلان رئاعلا حلا نال ولافوا مدزم ليي د مضوحا سلو ا

 1 ْ .ضيوهو عروةنأي ارضقاوعا. ناب ةوتلا تعضاارماي نبأ شسحافايدحتتمتلانعولسلا بإ 20
 ظ رايس نمد ناسا ل ريل كذا اهدنا زارع رك دل اما ظ مار ةفنحفارنعازهر وضاشلا هزاحا مصاب لدر لبو كا غم اذاذةريعبلاو يارلازها ا الوشم شلاب ساب + يسلابال ريالا تويحةنايصنع ضاقلازغ ةي ايلا فاكس 200

 ا 1 ثا( د !نارانكلإ اثيو طبدلل نع ]عنو ةيارهلل اك هوركمر بع هنال ىحاقلا
 ظ | .٠ 3 . ! و هركلا عم قدنال كلد فرتشمل ]جال ماسالا رضي نعد ذا ناك

 أ 6 ارا وايل اكاضي دل لون نالماملاثن 1
 | ١ 0 0 ا | محام اذا ام ةاعرا 0

 ظ ةاماواالجر اذاكر الم اهبعواارح رع غواالرع ناياغيكد غلا رف تالسأعلا كإبيو ا 20
 كوالا اونا تال املا معنا ىدا كل +طعرياازلا طزتش اولد تالماعملا قو ةرثلل لك ذر ْ
 قرمحنمحم ءارلا يام قاشلاو ةر الا ىئرالاوةيراضملاو ةلاكرلاكمازلالا نكن اس 2

 مجضربكلا لوك و نود مجوز مازلا يأمل املاو تاصاخلا ا.د كيلا قونمحلاكدابعلا
 لام ازماكوا ناكلالمانلابوأ ناك بص عرسو الدر ييص لك تجب لوالإ د اود توذاملا
 بلان انملاو نااكولا و زشلا انه تالما حملا درر اذ نينجا نع رلارعلاو أ درجأ/ئبعب ثلاثلاو
 نأ باق ابعببي ةيرابجا >ربسب ىاراذل اهل ثع شلل دو دزتلا نوعي خلاذا مدل وفواصوكو ةباقلا
 اكل ىلا لس تيار دل تاسعا كدر 5 ا قدصنوا ىلاريهووا نما منير شلاق اذا ازد اهاطوو اهولرسول لجأ ذا هعس اكو اوحاص
 ليخت نأ كرام 1 دما وزن نك كلا درر اب. وكب
 هلا ناواسل احر رم يلمح اذا قوص نإ بنانا
 مسلاب عرش نأبرمأب لق تضلاب هزي 7 ناذاهو هلامراخاوادإتهررب أ
 لشن كويلو ومللا تراه نا نارك ناز يومج سعت نأ بشن ىرغتتو
 درا هيلع ناكل ور صنت ماس يتلو اص هنا نيلذ صل مق زف ناد هلت

 هاب لجإلا هذ ناو وثب ضع وربجب او ةيراجل حردب فيك, ناوةيارلا باصدإتا ٠
 لبلاالأق سات ريلا ود ناكذاو ىرتشم فرعب لنا ناو كلم ] م د لوالاري نال مرش 0

 دانس نوكي نال رهاظفلا ]لولا دوجورنسيوإ أبر ينعمالو لرعلا د قسانلا فشلا لبلد
 م |ربعيرملا ىو ناكن او زحس ى سولي ابازجرب ىرسشاولو هرب ناب حجة كل دزتم كليال
 و 'امزعتاموأ اثالن ابرق باد هجر تتار ةرعا اواو مرتي يأهل نبل نادال دب مث ل | نام توه هل ندا هالرمناعبحا نا أهإ قب
 د ارك ناالا متكيرزن ل وق الطلاب نم باج اهأتاوا مقنع

َّ 

 رمت ابايرساب كلف نحنا



 رهزعوأةزتفاوزانلا تشب]ف ماس العلرا ٠
 يرق ع ال

 اهلا نال قتعأد نالك ما تنك ةنراحتلاقو ا لوالا اهجوزَت نإساب الد قوع تفّمداو . ققلط يفخر ورحأب توزتو فرعتضم اثالن تلطلا تلاناذل انو جوزي ناساب الف فرعتنشناو ىو قل طل جرا كاقولانكو نانمالو ىراط مطاقلا نال جرن
 لينا عاضرلا ماهاخاوا اوس عورلا نأكوا السام ناك اكنلالصا نارتغاه رجا ولو يرام
 م لتخاوهرا ةرتساهتح وزنك ناربخ هزجا!ناازكو تاتارعا دحر ا نالحر وهذ تح
 تحب هلقعلا ل ماوذالاو نرام دا عيرخل مال العر مد وحلبشيال ةعانصلا

 كوالا ءارئالاو يراط مطاتلا نال ردحاولا وي[ ثسح تخاوارما زم ماهل راعن تعض
 يصب لاح تانالو يرلارورب لأمي 0

نإا وحل اهجوزتبال [صالا ةرخانا تلال عر ا يشلف تركف لحرب :
 مزا

 1 'ه ”ةنيسارفل قازكريلا وذوهو

 ٍ انزين يرسم ملا تشر اتوا
 3 #0 و 1 : لخ فاتكوا :

 أمل ةناينرب ىلا تكرم و السم مه[ وي لع مطع وبرج نمو لوو ةعيرفت داك هلوفانلا
 لاقاذاابسوجمو ايباذكنامءاوسر فاكلا دزفلاف تالمأعلا قش تاطم ولا لوو ن

 اهنا يزل رحان ةروصحوكملا تاماذاامنالكرماظلاهزانلا نو هراضراكتاو

٠ 

 م

افمج و هكا نيلوالا نان ا بشي وسوبع ملاقرا ىلاعك ملاقرالس 2 لات ش
 17 رضجل

 همرلل دلملاؤاارضفال اعنن ممر وزملل ول املا ى موب ال هنال ثدلئل اروصلا دل وت داع
 انهما امم ليقناو مزح ذولالحاذ لاق اذار املا لوا ل بقيال تانابرلا حادصت

درو مرخااذ أم غروص(ةو رتكريا لن هإ رارضن تباع تبان 2
 ارثس 

 ررحارل جب تشب ىلا نوما قح ةمرلو دل نإ تسلك يي ناو رككم لوزير سول
 تاجؤماق ةديباك نع. ثيلار سحللو ىيابيلع درا ءلريلف ءتشنال لإ

 4ك
 1 ا و . يصرع نرهرا ندالا ف هيل اصلا 1

 ايلا تيش اءارعل نال ةيراخملازكو ةيريللو تدالا قار اقم ىملا و وبعلا نامي
 اقوسلا قع لاهل 5 يضلادنع نول لدول باومس زكا اركو م/ربالع

 ) دن

 دو بره رق لوا
 «ب ارهلل قاع يشنوا اريعيملولا ءارصا نع تربحا اذاً هس توزفال مال اراب

 : 2 ةلارسلاب دبا طرتش هلام وت تأنايرلا فر
 3 هلم . نل املا 'ةرسكزع سخاام اذا لرعلا ساي

 نابولا نالالوح ناماذا ةماول اربع كك نأكولو دل احلا مولس الا تانإب اى طرب يا

 للأمل والا ارم ليف لف طرشةوأب راهم طرتش نازاختالماصملا ةرشك هرعت وليا

نرخ ذلاذلو رهطبال ال ناخب نرخ ذاق اربعوا نالارح
 لو نرهطتب ةرامرط 

 ةولسلا ءعوبلار ابحأ ىلعوا ناضم,لاله لعةدأشلا هلحرأ ماعطلا ةمرحنعذ ااا

 . قعر اصتمالا ضملوأ ةيايبمل اع انه اكةلارعلا رم ماسالا طاش منمسلا ع (للاو

١ 

 . تامعسو ةبرص نلا يداوي وتعب لجرل ةيراج تلاتاذان عيل لأ كر

 17 كَ

 : هو هت 4

 .#ن 0 ةه دي

 0 كس كح

 مح

<ِ 

 هج 02ج "تك: وج ع« اخ حنيت

 دق ى كاكا" >>



 كنوز غيلعنل الل سا نعردخا اًذارداكلا ناك تيومملا معن فاكتلامعلا < .

 ََت أك هرحن ممفرصر نلف طعم اذا اوألل قاراغ دانك بنل قرص يلع ٠

 1 "وما ف ,ركذ اكرن الصومال لصر ةقارارزع حرمت ناوزضفا

 : ١اس ادناكنأ ت دولا ف 0 5--00--

 طنا 0 ئا 0 قراص, نار ل از

 ا 8 كرا ىح اره داره ىلا اضوم نار

 ًيسلانضلا يؤلم اها منام ةيابلا و ةوضولا طاينحالاو
 مهنا اياب 5 ١ ,مسلولا فرع

 5 الصحروضحرعد زنا ماوأ الهح نااه 20

 هب نب ادوأب خالو ير أنكم طب ناد

 ناو طازه م نولا ق4

 اهالى رعبا ب 200 6 هضخبالا 20 رئاوملا عد نموا

 لف انااا كرت فرت سناك ءوسام زمج لفركل طاش كلر
 داوس همر هم ل عار راق ناك ناذ عروص>ر عبر كدلا لصخ نا وا ارك اهنا

 رل زيلواركموع و كرتقم ناك
 كد ا | ىف ىرتقم نكي اذ ىنم لع راق ملأ ياالوا ثسرملا

 ماوا وني نمر ع ىا درتو نب لاىلع صعللا 7-1 د سيلا 200

 /لذإ هالصلا لع مول ٌةنسم ةوعولا ّن أخا دالٌراجب بلر فس نأ كرّتغُم نوكيا

 ةالامصك ع ورلا عب تنرتق امامك الذ اقل أبا صعرقش ةوعيلا ب مم
 الةئنركو كا الاصح ناورئماكالا ةبحاو ةزاسملا

 كلما اها

 انرعم لحد ازعئ و رصناو كرزقمم صله اها ترصذ ةرمارررب
 ْش قالثاناىلعة لكلا تلوو ةدارملل ضل نم وحق

 ةالسالان 0 ةفمنحملا لوق ارك د يضل بضم يعل ظ

 وهو ُهْيَأوا ورش قرير ئلا ا اذه 1 1
 م مىفعورلت أره رجادال عدرحر مل 00 0 ١

 ا لعمرك ناتىرتفم 2000 ثرحوا

 هى علا عب لع ملا نال ضد نع +يا) زانجلفاو رمق ناذرغو مصرا

 5 ا ا 32 ت1

 مارش لم اولاوه كل ذو طل ملح ىرتطم ناك نافالاو
ك تواتنشتمإ ةرناذل لع اكوا ةرئاخأ أنخلاووهللا ناكول

 عمر

 00 مولا مق لا دبعت رعتت لد ناهس لول لم للا

 املابلع ل ومب الوسم هزراوجن اق ركزذريعلا مولئرلاب ب 0 اماو



 ْ 5 نابل 1 ا ل كلل
 5 :.ان ىيعازهو اوبعمونكا نافركاباناهرغد
 ْ ميتسراب دالأ هن تسلا 4

 | ملا بشل ام علاه اروع مكن

 00 8-6 ١

 ةعب ىاو بيبزلا ةوالطلاو) 1 م ناو رمح ةحبرا

 نأك انوص دحاوب ذاوركش ملام برطووط!اهنم برس اذا "لكل م
 ديجو داةلو بيسلاوزتا مرسلاو 7 دامها :دامارج تاخالا لملا

 رارحركشلا نا ازه لغد اهوكر ا لع تطخاسو بولا
 ' هنأيره بلوكنو مالك طلتك نازم 00 دوه اعلا دو ٍ؛

 أحابم نوكيدقو لوالأزعنرالا ف فيرطلا ناو داوح- نإ
 1 كلل يصمن أس اي الام
 7 0 اهو فدعزم صتخيقلاب عشا
 ُ 0-3 لب رن نرد ياو وئام ساالغاض 0

 1 ايها هشلت نزلا بل ا داو
 رشتللا مارح

 نا 1 عزحأى ةزرهو 0 رهو 70
 قترب ن نايلغلا ىكدو سناب فئردو ىتشاوالعا: ايضا ةامنمولا
 يع مصرعربارلا ترذور اكسإلا لمي نادارتشالاو ه العاملاوإ نسا

 ريفا طاعد ةرشلا ةبارد نايلنعلا ن ال 86 لسشعازهرر رك: ا”صخاصلا

 (ينملاب طماتنتد ةرعطف تلا ماكحاوررك ١ نسى اصلا نين هب ذارنزلا
 1 7 ردزلاب ةفزافلا طرشي :دالاهرنعو هور | ةسشانانكاد رحلاك
 ف خرب ةيارشل'؛ 4 واكس رهو نحل ازكو داوتشالاب تش هزفلسا
 مواوب ةرشعؤارمإ !عءاطانحادارشالا دعب -

 0 رقد“ الا دبنيب ئن ىاب ىاشلا وا ص
 ١ اما يوما :ارلاو ِيِلَط توفومالوركسلاب 6
 ان زا ابيل امال يموت ) يونس سسراكلا ايم زمكرسم انا !دلويلاك

 هزاخأب نا الالم جر نم ها داف ثيد هلع ل نأك نس لامأنبا
  ناكولومزهت زمن اك ”رناماوادري 3 بصغوه د اب عيب نم هنال ىدوب.نإ
 اهلا يرخ اسلاو هزخا ماسلل اكو رنم ميدو ىت طع سول
 نا رارو 1 ميكا "5 بجاو باننتجالا نال مارح, شل ايءاضنمالا دأ

 7 7 . مهرتوبإل ع نأ مسانما وركسي م ناوانيراشس دمنا

 تك حج #خيتد» ة«يورص - ع ةسح هع



 ئلاؤإباعلا طرد نال نهركس ايفر هناالاأهتبث دعب ةمرلل
 تام معمل ءامرسكلا, الطلا هايس أك هبل جزاوجشاعلاومنم
لاب ردو رشاو النعاذا هيثلت نمادا بهد يحض رص

 وهو رد 

 دحر اهاؤا اما ةي اهلا لاقل حشد ؛رامرلل اصاورسإفلا 504
 سيلا ادع ديم 0 در لك

 8 : 2010 0 اءام_م نولي

0 0 0 1 

 ةنانعلا ذا امن هو ةيارملا فال“ بطولا ؛اسزو ا

 السم رطل سريا نال بل |. ورسش أم |
 وامك 0 0

 5 0 0 0 0 هاو

 ا شربل 00 2 ادا 0 اولحا 58

 00 , تاس لوفو هركذ وس طار

 : 1 قد نان با احوهوئو ةيلثنن

0 اوالطلا تورك م الاسرصلد
 : 

 درج 5 3 ه١ يا

 2 5 06 0 2 7 1 ١ 4 ا ل
 2 لس ةسع /

8 0 0 9 8 
 ْ الهيسا 1 10
 نال ١١١ ماا مماك ىيرالا هزه نا ا

 0 00 ا 1 5 هع
 ب نيوجالو مخاد خالل هوك هركخالوز ا 0 هرج

 0 دلل ال “4
 0 ا 54 00

 ٍقرْشالملا هزه تالخع ةدحاو ةناور 3 0
 د قحامرشب رد 0 "ليرللع ةداور

 2 - ره كو
 -. اص 00 ا 0 حلا اا 1

 3 رمالا اذؤ ؟ تيب لاا غلا نِشاموطماحو 5

 : طر اماطر العناد ضع ىذا يعلي 1

 ”لصمو و بريل ىلا ذل نيطيلالل كح 9
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 ١ سلا اول .ايوهووبملا تلا لحيا ميرشالا نم يام نايب نورت ْ
 دعارمو ناصلا مجركسو دش شاوالغ ناو ' كلنا وسو هانت هزي وح
 هرب راب داك هدا مرش توكاشلاو كلامو دحر اماو ئسولىلاو ينحف
 ْ ل7 مالح امال ل لاف امل اخ مريم إىل لامع تعريب نمحيب لس وريزح
 | فويقملا م لصدارا أمد نالخلا دارا خالتلا منويرشد اننامر ثم 0
 رم نوكر الذ الو بهزي مهاطلا لا نالزكال كبح ءاثلت ةتاهوب | مسالا يلم صا زام تال انعشالا ةيبزبال الانا تملشألا كتي. ١ 1 قربل هأنلل مه :امداعب الل "لع صدا ماقام أك الفيررأتلا رصف 0
 اننالاب هرحرتشاو هنا شاولح اراد ىروهجلا نع مم اوهانهو
 د :الغ الاوراق دا أمبيمإك 2 اديب انييورلا زب كبازدو كاملا
 : ١ 2 ازسن نأكناو ءماصوهيف لتشاد العاذا تبطرلا ام س بلا وهو ركس ” ناكر |نيزنق امنا صاخل 9 تل اولا ند يكلثملا مرح وإياك
 الغز معو اعيقن بيسرللا ( سرت اماركوركسلا /ديولشلا | ةبرثن لك نبط

 000 م لوفد انركذ أ يدرتلا 0
 ىلا ارْشالاو نابغلاو ه جمفدا 5 م | صق ف ريل 4

 ميانؤتلا ١ واير تنب دالاس بلا اموت امنا

 لأ كرتها تركامن رس نع منار اع كاتس قاد ا
 نيطملطلا انهو بيببزو وك لعد دراحلاةخ تربخأد ميلا ل
 بارما ناركرتم ؛ يملا وهو بيب ولا عمت رهرح منعيورلا نال اخوضمنأكو

 مرقنأك م” هللا د 0
 لطشة دارا ل

5 
 يرئار اهلا مركلا لصيخ دابر نانا ترد در[ زال وج ازعل وح 0 00 نم دام كانا ازهُم ىزنإ جا ومالا دزه اايعا عقيشحيفإ شعل هرلا نبل صرنا 518 ارجاع ويم رشا اذا نابلالا حَنُعملا 0 ل شالا لاس لعممص اهحلانن ”3ابلع نعت < فانعلا : و ع مرج رجا يرشالا ني ا دروع نكيرر أد رك هنا هاواي لاق ثيح رارط ناك مرلعلادائلا نيل صخال حالا طر 3 0 0 اداوم يرلا وروي برشوأ هناك ناو كحل ١ 1 00 ا ربما نم ملام يا

 : 01 1211 يي دل اورياب بيدا تاورماو مف تح رم تاحاب اوشا 000005 رم /انم و نجا انذو ىّلا نردومهو شبشسشل 0 معو 000 0 نعمل ئقمو نارا "جو اموكذاس ملهك بتر مررم

 ىو



 نم لقا اكلات اساسا ماا رادع لاف وحرب لع نيه زلا ورش
 نتن تاركبلا قاع ري ركتر شك لا ن تالطءانباا 200

 تويثالاو تيسملاو يمل الا يوك الر ىدارمل ةرضوحلاب_سللا را و

 داستو :عالخا ا دق ةعلاو سين دال ءارعلك ثوجالا ني ١ازكو

كة الاصلا نغو هدا ذ نعرصتو
 / يبس لك نازل مب ترد كيد يح س

 تمار حدا ف طئا غلاب لولا ب برس اذا أكرم ر كس نا رلعرخال ور(“ 1

 ةحابمر عوممببطلا ةزوجاماد 2 لزحب لب ملكش ل
 8 نعل ةوو تشل زاموح نوال هلت رح نككا ناك م انمي عارشالا ب قلاع
 ةرئئعرا ةركسماماانيا هديحو ولاق زلم ١الى ثبشملالاب قداشلا كب تينرن ىلإ

 قرا ا نمخ دوعسمارب اموحملا)ثسو رشا تدم وركس امن عملا درورق و
 0 .ىلاربكا هش 00 بْن مارهلشت ارنع

 1 9 حاحو ارارمانوْسرلاو
 0 00 7 0 "مكشات 0 0

 ا مسه رهقن ق 0

 درهطب5 حتعاس نس لوف _١فعازاالأ ىسن تس كلل واعبت

 ٠ 0 0 200 ملل مصضا ا
 انك نا مث ل ةئلاركب ناك ناو 0 0 املأ لد 2 1

 2( + اطعرشنلا لعل كونا مقرم كاسح 1و مزحلا تاتنددلا | هركنو
 مم ازيرا ل رار رم رخال هركيو ع
 اواو د ماعب مو ءاعكسم مش نأ

 0 راس اركي ما 5 ١

 ءاطلانالركس مارا ا كا 000

 نيالا 0 :نرشالا رج كل رع دبشأد رفعت
 د امال نال 1 يدر[ طأشتمالا

٠ 

 هموم جب

 هنا مم 0 درلا 0 :دامزلا داحبو 4 دباس حب رح و 5
 1 0 راعمو عاام ود مز

 تاور عر 7-0 ا أك د ايفاؤاو اعنلا
 17 ,نال راعبامئعب ميضفالا

 : مح 3 واج اكن ئوسمط ةوكذلابو
 م مؤتمن و الركام حلا َؤ ةسامج ىدوبذل 4

 8 رابمل قواموصعل نع 1 ءارطصا "لاح وااو ً

 + تر ساو نحر ولا

5 

 3 تت -بمبييلال#

 عوج و نو تب حيا ت2



 07 ا 0050 يالوؤناجرولا اوابس ملح
 ةرمل. عك اما !جهحلإ أ قانيال نب: .مزلاوس كفي هاك ذ 0 ا

 ةرابطلا ئعباماورطانل : ةرحر وعل م |مصو زاعرسلاو
 فدا ريش دوحروم ناييعللا الكو هنا مدالا ماللاو لصلا لعل اق
 أره دوحتوم نين وما الكول وكم نا وس رات ألا مشلح
 7 11 داراعو رؤي رك وبالاح «زاذاو ةدارب ١ ىلاذ انا
 ايلا امرلاو تابرطرلاّرل ازا ى ةرثوم اهمال مساهل ريزنفلو

 26 ا ف يا
 كدو 37 تما رول تدل ا.ااسما نما دا دب انا | نوجزحو هرسسي جلل هاما ف ةتدول قرر هطبر ول
 فماوالا ت ىدلك الرتب 9 سيلا وعملا
 نإ نلافد راتخالا اج كا ناتو توبا ناب عع ىاعرججند هوكور تسمن أدأ 5 قايس اكرارطضالا :لاحذ نوليام
 تافيدراد وماما تما فس بازل مدلل كره يلا ةرشنلا وج صرروعلدل ةعدز م 28 ا داويللاو

 بارع مش خللا ىفع 4 خدم .رململا فرط ناقرءاهو
 ىلا ما | نكح هنأ حز مهرلح 1

 . اد ا لح 0
 0 ةما رفظك نا ئاخنا م م هلك نسلاىوس تزاح

 1 نللالما فلا يكد ةرمعلا تيف تركي امداوملتحا يا
 0 ا
 ب اد بمتعلا شف و: هامل يحتم هوا ةركدااىاه

 تيم أت نسلاو مم 00 مالو ةاللملا يلع

 نيعوزنلا نلت 0 ورلا و ةثسحلا ردا ةييغ وردم رغ

 0 نهايه ,ارواهدرب لجطسلاو نك
 رما جوشو اهدلا نع هرد 5 ريون بزخد لكو لكأ حنطحو ٠

 ورك ةركرلا ملا ءاتهال مل دايز ضاع نعوم ةرئأ الب دزبلل برغتو ا
 : 2 4 اًمكككارك لس تو ىذا يق طرشسلا و ةسارْلَو
 5 1 1 تعب ع | طرس و نست 0
 2 4 ]ماب امنا اييصقاب بح نلت ناو 3

 ٠ 2 قم طرشماذاسؤلو تلداوةارم منك اح 4

 هع هج وسد »ل



 لاب لف ميهوب لينا وو مانام ق/ ىلا لح طرشن يا

 مدن لام إلاد 0 نيرلا أهل :ماكتملَودو ميكذأم

 قتيب ةوكزلا ةهتال امو سرلاب باتكل لها جت ١
 تلعتب لكل كاب يرسل مازلا هعاذلاذه 0 اكان
 ع ١اصر ىلاتككا ناك واس 5 نسور 5-6
 !ناك عاد والا زب زلال داق ل دم ١ د
 تارا ولأ الاعب للا تم ف (انو 2
 0 د خل نما طرتلا

 هم "الامل لإ ناو لعد كرت هنال قيرلل زهيد تموحما

 0 دانرنع هيلعزؤب د ددال هنو ءاالوكأإ ذايفانكلأ

 زغربص ؟و رجح د دأىروهمل

 0 دو ار 0
 و تصون الغ 0

 3 50 اه اس اني
 0 م تلك هنأ 2ك

 1 00 م ولل اماذأ 3 : يروم
0 0 1 0 5 

 23 رول تف ثيحفطعالا ذاووكي لاس 0 :

 نل ا لحطرلنيإ
 5 ناب ئعمو ةريوغ ل هنالاختا] رعاه
 قعمو ْءموصاصح الاعور هرجنو دوب ومس نأ ناجح منو أ لعند“

 كا ا "اأو ةزلصلا مبطعتا ىدر روف

 5 أوج أارهو ؟البلاب يلو مسن ادحولاب هل ىررش نيم

 0 مالا 1 0 و
 تاطعال ذأ أ ةروصت [ركدح عت للا هلل

 هأبتشساولب مكتصو 1 0 3 ا
 سا نيثلادوا واهم سولف جهل م قادتخلرقل

 2 نالو ا

 لكك نو ارنا صض ”ويعسل مكزن 2 ”اأ ريف

 32010 ريمهسلا كزن ايعكلارل اريل امل
 ةةناماحل لأ د ا رولا بنو 5

 . زرتها نعم كم رق ف 5

3 



 00 ىنعلاو و هركبو زاجحا هذ نام ولا ]مالا ى_مسو رنار ألك لاك
 ْش ل امحالو ةرتاونلارلخسلا ةاول 0 يلا
 ظ 0 هنو دريم لااا نار اذ
 ظ يم اخ مدا وكرسا مح,كلام ملوي أمل اذالخإ هلو

 ٠ انتسأدصرو 3 5
 : ا ا قطقاسكا ب
 روك زك ا اساسها

 10 0 0 ْ 5 ةوكذنع اعلا اراصرائارارطضالا ةيكز نال
 ١ ا ةوكذ نع

 نتراناو ا 7 ا ةالنلاد ع ةباوهلو

 ا ارحل يسن نع خوال ازعل مل
 0 مدلل كحد رأت اذ كمل

 أمضت وع نايغح ديب امال قمل اهبل ى«زرعملا نعارعأ مان ملل نازوعب
 و7 537 :ءاوسأ مهد نعل نم ا
 2 د1 ناك ذا لن لابصلا ةمارش تدز اذعا
 : ,- للا ادب ةوكرلك سروب وهو هيلع لوصأل هزه
 7 قرع ابنا نم بالخل دانك بان فالاد /
 0 0 00 اللا نملخم يدوبان يداك زوجا يا
 . خل 00 000
 ولطلا سلوا مند عدلا بينكي > 2

 داعوراجبِفس تام هم كخو بأ دا نال
 ,يبهتسكاو باقحلاو فز 7 يل الاي

 اة ارك نب ىسنغل ا رات د ءأبسلاو 10
 ا مانو دعا راد ان زوما رجل ٠ منيوننلا ناينلا نأ عابنلا
 ىوسلا ةراطلاو مصل باعتلاو سيرغلا و يلاو بت نلاورسالاك [يبلاوا 0 :
 0 داو مذ عا وعمو ٌةباوشأ كو ةباسلا ق اكلهالاد كرد ربل
 24 ريمزلا فاصوال اه نيش ررجل اليك مدا ىب ملول
 2 مول 1 اك 0 م ا

 ١ ا ا دمج لسا

 لخ الىكوزكز ناو لحلو و ء 5 0
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 يتلو راو واشبلإودلهلا !اةازوجالو ةشحولا ا رمازوجي ا

 "” تر يمحو دنعد !نذلامأو فائتالاث ةشهالا .:لاغبلاامأ الك

 لوس,ىبل اقول لان يرلاحنعءجام ناو انها و دوا دوبا حدا ا
 .سابالاعزن عير ولاخبلا وإنا م .وطنع 12م1 ور

 تذأو اهلا ِ تيجو مالا السلا عمنا ىدرام اهل 4

 تاىسلاو وس عنب اير رالا ماوه يتاوثمذلا و يحول لل 0
 0 ىبرتلاو ا

 8 "ناطب ف : يسوي م
 1 دارس درودرمأ ا

 ور 2 ىنعو نع اذه و

 داع اذببا درفوه ا 4دلذ
 0 لدالو 3

1 5 
 0-3 قو ب ا الا بالا

 د 3 106 5 5و رد م . 5 ا 5 0

 ما تيألو بلللكأب 0

 تاوئلاوؤأبس 0 ع اي كس موا فمنح

 7 0 نِعاتن اماع نحلل اوف

 م 0 :الل؛ 0 0

 0 00 نا تاوح 8 يا
 عبو 1 1 يادار قلطك وزال إلا

 للا و اب داإط نع ردع ما ص وع نس ولك د ايبم وايجت ضرالا
 3 زف رتخاإب اذه دعو ىلكولك لاتفع تيبلاو لل فد ضرالا ع
 عوم تاماذاء ىلا الخ ردا 0 دارلدا

 5 ةااصلا بلع لوقوع و ئف الملا ى دراولا ملا ب هاشعضح انا
 الاو اولكاثاولافانطامو !ولكتذ راملا طفلاسواولكف ءاملا ممعسفدام
 ةئنامامو نم ذؤحامل أكل ااحروهم بيسل ملم ثامام ناانرسعك علا ف
 تال قبامو عرب الكا |ماصتتد زليس ب: هزم نآذ ئالمل اك] جال بنس
 لجو تاازكو نواح تلم رئيمنأ/انا0 ل نننيباامو بيب ايزوم

 جرى اهنق نادك أول ببس نامملا تدم نايا >

 عر || ذر اطح أ يحوحوا ءام بجيت تنثامواءاىلاربط ظ
 0 ١ ىصّدال 8 تنامد لايك وج امزح اعررش وهو ٍ

 او



 «ىتيراللا ولا واايصدو عر ردمتاط ل“ ركشلا 0
 0 تيد ؛الاريخا وا تتانسص ءالل قار طبرموا رشم :

 ا هدر وأ 0 |[

 ا لفو 0 ْن اويحسلكوب ائاو يىاكلانع |
 اكلاو ناطرسلا مص مكردع اور: زالأو ةالصلا ا

 ع د !اولكالا تال لكان ْ |
 . ا نزلا 0 قيل اك براز>و .

 2 هادا 0 ل ونالف علام ابازعاماورمادظف بيلا ما ظ
 ع تفي لع احرلأك ناد لكأي كلدنا رفد ى فو
 أماه هايل فمءو ا دا ةاثلا4اذو 0

 ١ حصان تو و2 ر ظ اصل نإكلخ 00 تارغاةرجن 5
 1 0 0 رلارجد تكونو نيرا د مةأ م .ذاداعب
 (ك منخياد 28 ذاو ةابطظإ د كلذذال تلحمد
 رسال انمواتمب) صال نال كلح رلاىنع

 اذا هييهمال

 نحال يلا قلاخي داو رار :ايورا دايم لود 2 1
 كانما انآ ةيسامل واذ ترسكو ن تا اينادوالا

 يلب ةرعفأب يرق كد ب ا
 مني هنا كندر ١وايا نق /يباموع 0-5 أ 1
 كل درص 1 ا 21 وم 0 :,ىعلا تقر 1

 20 7 2 نسروكاو ةأثملاو 0 (
 طا أ دوحو لنبعصوصاخل نعز ف تاز ل نانصلا مدخلا . : ا

 هب يان قولارابلاو ةماقالاو ةدوككو ملسالا طئارتلاد 3 1
 هيا بوم نازكرورف ضل ماياوهر اتقول يضاوق نعل فيول |

 0 وه لاهل كلانا و ةيلام 2 ربعلا فتي الام
 بكس اير غنا جادا نالرداسملا نمالو زروضسالةب 0 نال
 وعساك ىلل اكدر يلع سن اذن 1 تومنررثال العرش
 ئدلاوهورر اقل العال انا سل اببال د تا

 ١ كاع ماو جو غو ةلغ امسك 1

 اود اهيلح ةرطقراسي السبا امأإ 3 نلكوسم 0
 : ادوار يف ين هدا هانمطال 0 ا

 وهاؤفلا"دوربع ىضرلاولاماذناكنا 00د 0
 0 2مضعالا ”مالارنعزبجإت : كالا ذأيا ظ

 ْن.سع



رملل فاك داشلا لوقوهو ةنسانيارنعو فسو) و أنم
 . بجاع[و ةيا

 يكل طل عسل شن نع ةرلراسيرم 2 الع
 ريع هيبحو ١ عصب و ١ لامدإ ناكناإنمطلا لامزعيالامإ 7 ا ئعامطلاوبا

 ممرص ن الك 0مل سل دحزع يطال ناد اوابهلا الاذا

 قه ىعلا ارهو وزدوكساراجم بيسلاو رن اوكف ل

 7 لوب هلطانوأإ (!نطلا نماكأب معوبصووأه هناك ااو لل لنحت

 ها 9 وهازه ةيارملا تاهوكو كتيبملا تالا نم هئيعد يس

 هلع ابالل ىبلو كلل د بجبال هنأ

 7 3 م يا د

 31 0 0 ل

20 16 
2 

 2 لادم سس 3 ْ
 تبل ىف اؤأ (الاّة عملاو !كواتيدإم :

 مانزل 2 احن ا ااهيداربش ةزفملازكىب
 3 زرحس نع ةنوبلا وزنجس نعود مع يلع مهاطصدف اوس

 *  نالاح 0 تمارا نرولا ابو يب
 اهرلحوا 3 الا 0 صازا نك ُ

 3 0 عا 8 8

 ١  1 0 1ىدحي -.
 نأ ةدالرو نوم م 0 0 0 1

 لاعن 0 دبعلا الق اسلاك
 0داعبلف ةالصلا ]5 زن نم اا
0 

 تابعو لا 0 مرقد ةالاصلارعد يا

 0 ةااص يلع سنك
 وب لها تودع

 ولا قحقو ررعت انالصردعت نيك كمل نحو نواف 2

لا مويلا زول نفل فداوشاعلا ويلا وه را و
 نهد ثلاثن

١ 3» 4 



 ايوا مج نيا عيلط نم عيصضالا تقونا داصاحو ى يو نمر شه انا
 انكي تسلا مايا ملسلاو ةالسلا «لعرلومل عب مابا هن لئوداشلالاقو ءع
 او مايا اولاق مث را ميعرددإ در د وعسم نبا و ضع يدرادانو مذ مايإ
 524 انحالا دوراتنا : كرمال قارنا نال 09 200 نسال
 تقوأ ضارتمعلا ن نايازد ارعاو لوو نارا ا ىإم نفي اب انرخاهضرافن
 بعمل ] هزعأ' ل 00 ذولا 5 وأ قاب ايمواسا ناينأذ اكجالاورفلا
 ا عا هيدر اي دسم عاد قاسغرلوا ارد نأكناو

 ةالصلا تةوزحارينعا اكميلع حلا شام 0 2 لام

 ل 0 55 ناشد 5 رمااادرمسلا نحف نزل لع ١تذورحا ورهطلاو
 .انإ 0 ب 5 0

 2 ع

 يلع ترصنا ما ةسوارتحا» الر: لالا شم قويتلا نم مدا اسابادنصضملاو 0 برسل ورك ن 0 ا 00 0 ل ا
 ءاشلاةزام : سرد نم قرضلا مايا تضمو :رضملا تنكر اذا
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 قانا ناك اااه نال مج 2و 0 لرص هذال

 1 و مداو دنابع رك اذ ماعلا ترص «ربعدتا
 0 فاعلا ريلأم ايذل هسفن نع روب ب ىرااكريلا ىزالؤغلاو مرد الأ



 9 8 5 هت عت وعدم

 هكدا ا النص كلا دالارجن هكرص ناو لاربع نوكب تكسول ازكو

 ثرلأب هرارف اصدال مهذاقرحو رت داسزتم لو نه رلوحالا م اكحا فرس بلع
 / 0 ادب الاضحي ةدجت سنك بهاد انال

 ١ حر لس نلا هركذ اذكر
 توون ةحرج انك بهوب رس 1

 قفا لالاف ثرصن ال 00
 0 د هد ال طنئللل صوب نمي طقنللاناىا

 سلودأ خشي املك داش ننال فريج مالح

 0 0 نامت جملا لو 5 و ناطلسلا نا مرت

 لاو. ةردارلاةئفذشملا د1141قارلابوهو كاداريقتل ن ثمملا ةنالو

 5 رابكا_كلمالذاطيغلا ارجو نا لىسل كازك د اهرحا أرسل

 هشايرد نلمالا طل او نصوعالب ماد الاي رهدانع_ذالتا كلم
 5 ة.يطبلف ١ الا

 3 مطقنلا 0 06

 مثرمو ماللا صب هو مفر هو طائنلالا ما قاما لخلل
 اك 5 0 2, لوعفم ا!ئاقلان قكسسدو لعاذ مس اثاقعلا

 000 تعرب حا نملك نال ةخل بهز ءاملا 0
 ' جدار بادو بولح ةفأن انوا يشن تءنر| ماكنا

 ىلعاع عنبه و يلام ]هولا يملا رسساو بكرد تلحاما) 0 2
 ا هنبعل كلام ل نرعبال قبرطلا فدبحو لام كاكلا نعهناص

 دا عطوعلمل مسا ::نازدل
 تخناووح و اديبل 0 مح 7 )/

 01 0 دا بجمال )هال امرا ذاهنأ زكر

 بايلاار حو لَك اضف احاؤابكو دله نك ميال لس

 او لراعىو د رسرشلف طمل بح نم ةناوؤالملا السل
 لابوهدا.يخاصو 3 وأني تاو بحال 7

 هدايملتفإ !رئلاَ مىطلا 20000 0

 ١ ىةيعزلا نع شما
 7 ادد قايل اهزدبا 0 اهْناو 0
 2 يرفع 0 1 رهو لدزشلا ثيحو 0

 لحال اهركل هنالعنيرهاش دهسا اناراخالا لع رم ند ف ا

 درلل هزخأ نااهكلامر رج نان تلا نعيش 0 1
0 00 



 دعه

 ناككرب رد ول مال كللاملا دوك ديشاماو يلع هول ل ىدذ دانهراشس هيما
 أيجاص دملل رخالاى دا وطاقنل الا دنع ربي مناد" هنببلاك ميلعززخ هرازفا
 ميبسحللا ردع انه اطنفمللا دابرحابصل أف درلل 1 دسعنل لاخالا

 ؟ الصلاإع لحد نال 2 قعلا فسوبوبالاةوز رو
 ريا 00 9 0 لوملاو ناوضلا مم خيم كلااورتسم نال هنالثموا
 يغييرزلا ران الايرشمم نزال نال بيسو مااربوب
 لماع ماصنأظلا نارصرأي مالصلاوع اهغف لوما نمد دامو موال
 ماطلعت دااضالرلا اكاذخحاول اكراصف ةسفمل
 قائتالا ال َمللهلا سارع ف وأ ربي ارح رحارجيا ناب كم مان
 امل ارك دو روضدال ارعض ومد ااه 2 مان 0 نا 1

 هاي [لاث تاما نعم هراصر ايوا تنك ملا ال
 نلعل بحرص ةيننغلا ىوولبزلا» ذافاننا نآمملا 01

 نا هلأ غيرت هر هوما هخعذ صو هوبا دما ولو اياك يصربزس مو
 5 اهم در تى

 537 6-5 ا 5 8 ْ

 ا 0. ارامي خا ا ا 0 رس ل ف 3 5
 , اصالا امل وصولا اكلدن سانا م اقوه

 اين بش ءابراوا رعب ل ب نآمزلا 0
 ع رق نأكنا اين

 عا ناحا ا راجل نأ ل ؛اح ا 0
 ا ًاهفرع امره ىجلص نانا از فزخال نصا ناو

 ةأجلوأ# ءاَرَع وول هاذ ارسم 0 اقل ناكنارظس واسملاريلا مران
 0 ناودل الاد قرصا احا مي انكر هللا ماقاو اهجاص
 ن كنا يلع قرضملا نمد ب ناو اهونلملا نيك اشيا راندا وهرززغ

 ال ةلكاناشا ارايحلاب قه تنل ناد دحالع مب جرب ال صامراك
 نر /باللادز ١ 00 ناذر الاب ايحاضمإكأ نأذ 1 لعرض 19

 0 رقاد بارق ىامانه ,ركزاسا,يفعا ا 0 نأك ناب تنا4 نان هرب ننككه ل معلا اماوانركتام أد ؛ 1 ا
 م بسرلو زازقل قوام درامز إب دأب الا

 ا اادارجاسلل نمل انلانخلا ناو واٍوزتس لا لذ داق كب ناو ا ربلع 0 نأ نانا ريحاص أ



 اق ناو باول كاركف نيمولعم موعل لقب منافاهز ايل أش نعبيبنلا
 احا نمل ايلعجا نه نال لوال اعنا الك ذ خالل رد نيمول عم وعل

 كويل ماىكمانرهو محولعملا كيلتلاو ا
 3 : . :. نصف مئللدعلاو

 انفحأ بد كالا لعذاك اتقان ماك 0
 . 0 ايعوبو عشازف دال ثيحو 3
 سد ١ ةيرلاص ننالثبحو هلعووالئم دن 1

 تع. ١ فاكولاؤعساصالوا تاتتالا ناي

 ركل لعنبو كولملا ناياعيا !ازك د :طقلل !طعيض انلا نا يمان مع
 مما ل راق اها : لا وراك ق ةرابعلا تعد دازكم

 يملا نإل انرو ناكأماد ءرجرلا طرتد نمربال ]ب املا عددالا درك وكمال

 ٍرثما ةييلامطحقفح فان الاب رم بال سلك كلاملارم اك هرما نمش اراتلت قد
 ول لاهل تفك لب ءاضملا تبل ةديبلا هرهوأ ص غتوكب نالاتحال لير
 ةظفل تناكنا لوفي ادبقم قاىنالاب هرمأب ةنيرلا نع جاو صخربعب[ يش
 نايفنب لوز دعجولاريقفلا ناكدارككهلع >زنل قاننالاب كنرمارقد
 قود و ؟ابيينا ملاحلا سلو قرتشسلا باذ ازبع (ابولامومظنو مهلك

 را, قنا ناو انركز| موكرلع احل ع ناذ ةنيبلا ميل عمو بل ال رثع نم رئي و
 5 ضال مادا ع وب مل و كو رن دار يخت مريع نس ذ ىرا اذا أك اعونت ناك املا

 0 0 اكشن طمللا تأكاذا يوجب
 يقئارغد طعارهر قيال ب ردع اكرنرجا صر يلع فش دضانلا وذي
 هول مقنال ثيحورؤأبا ساازح دولا ةراحا لزوكال هنا نبغو طرأ قو
 ادد نال رنذ ظعكو ضاتنلا محبس ةراجإلا لصياز ابشن ناكنأب ةراجال يا
 | قاننالإب ع افلا نوابوا !يلعربرب لذو ناملا ريد [!صأشسي ةئعفملا
 - ضقن ل ىبلكاكاضخ ضاقلا ذاب طممل ل اهعاب اذا ورل حن زيصالا ناك

 رالهن أو لاطباو جيلا ىرغنت كرا ارضع زئاق تن اكناف مدار ل ناو

 تملا يابن اوعكرتشملا محرسو ىريننكا ىصواشب ناو هيإسلا ىضااشس نا
 غروص ىو ارك نع )مد ازاكءرب نم نيىلا دا درغسا ”ةلزمك هرب نمزيقلا زخاو
 وياهلا هيج نم وسب لئن ىكأملا منو رضائلا نوزرخد ةقفمللا اهعان اؤاام

 ملم زوددولا لباذا نول اسجل الان ”ماىلاناحا بو مب اورئارداطو
 8 / هج " كس زارملاو هركذ طفلا اك هذ ركلالا

 5 2 لحال ىكورددنو نات تصامزخالا يسحر اجو 0.0

 لاحإب ئحا امنع "طفلا إسحب ن ارض ائنلا نب طفلا ىلع ئطدا نك يا

 سين أنا مقطملا تطتفس ىف لاعن طفلا تكلس يا تحوز ناو مغ فنأأم



 ١ 0 راح اثيي نا ةمالع د همرلاو 0 رح داام نالج نه دن ال7 ؟دفنسلا طقسلال ارسل ]ف نككما: ا الك كاك_دلا
 0 20 هرلامملعم_كللو ميلا اهحدرد نا معمل لل لكامل عووا يارد يل ارللا درع# نا فم شمال ناب نامه رى نمنأ 0
 مدرك ناسالنالويلالعالو لاذل طعن

 م ١ ا 2000 0 1
 اهزخارعاق تناكناذ هلاهباذنبلا '

 5 3 0-1 سب دنخالاو :ترلا.اميرب 0
 : - ىارنع بر اع وعدا راو انحاطقلللا و +

 - البجا ]ملكا لاح 9 خريمْعَمأ نحب اهعيشلا ذأ
 ع ملا يب وشل ريخأن وخالد كيرالا قرضا 6
 يو "نو هبادلاط ضأقلا نوم زافلتلا نامزبلل ءامرعلاوا
 مو ذآ ا اوضبالوربلا ترا رج لادلور رمالىلا ؛طعأب لل
 مناخ وبرول اضيفت لكلا قر داعب 7
 يدون لست العرش ةدالرب 2 را اير فاسأل
 كى هر نار عزشو هيلالالل ون طا

 ايرتشر نايا ئه يهد دا ضم نا دع طمد الذ نبعتم هدول ناثرتعبرولا
 لد نال اهزاحازنك افتاكناذماأل ١ ةييزعاماقأ موت دراضم هيلا
 1 1و1 اجيفك طا اح ركلاهتن ناد ملع مرسل طئفنلملا
 طاعون الرحال عم حرب الرطب ال خئاقلا نكاذاوأن ركذا ا نمي نأ هاذ
 اداؤتعا 0 هنالك ع 0 9 هلداطقمللا نيم نأ 3 1

 1 الشاب هيام م بلل قا نام
 0 ا جول نحل ل 95 فرصأ

 رد 2 نالطم ىلا لعام 010 ةلاكولا
 لو ملص . هلاكو رج امدعب هددت أ لاك 5

 6-0 ها 0-0 0 3 نسب مدح هلاثرإ قد م1 وقم هال اتالم
 د ؛ انعدوراك تومصلم نا 0

 يا لاح 0

 اهرلحو



 : ةمع ا همس هع كا - و اح م مصسلا
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 نيمو هرخاكلا للك رلملا ميوفاكولف مثمكلاد رخل كلايل وأم ىلجو

 صحو اهي قاهربحزو نم تعانم# هلمل بحور انئل فد جدلا ريت
 تاكو ل ايزل هز هرحالحمؤب ملعا ان هانا حال ا نحا[ك اهتم

 ظتاح ناركسلاذال دسك رهاردو محبصأ ف ىناكاذا | ماخلاكه سار تا

 هراهحورعانم نام قرف نط 2 ابلاو تارا كو امو ا١دومامل

 مل سيل سائلإلعأ هرئنبل اركس لا ع مما ءلصاولا مهر رلازبكو
 يساأك ناواهينم فخالا مل ىببل رقم ا امدبلا هه داذا امن م نحال

 0 تاما ماس او ملا و *.ئطسافن

 تاصلرسل دا مالا. طلا ناقد“ جمابد عيرلا ترو تفند“!

 ما ل ناو نبال لك انا ضلع نا درص مرك ]> د ثوحاطلا
 لا م ردع خرق ناذ ل 03

 3 'نااك 001م ايلؤل

 3 اقسالاورذ ؟7 فاشلاو برضو سخن لباب نمي علا قبا لانغب بانكك ق انالا

 اه زيزي رمح صيورلا و لها لاضلاو ارصف ةركلام نممثينرلا كواملاوهءاذ

 ىرجلا عت لالضلاىد زنو يىرطد بوب هزخلاذ لص
 مر لاصل انن واح الا نجا را رخال عرراطب مدل تيالاذلعل بون يأ
 0: 5 ةركخ نادكطنع ريبال لامصلا ؛نالوالا محو قياناكهرخا هيما بح
 "نسال ةنالو در تامل ن هلارب رعت مست نعال لم ءابح هرخلاا/تونالا "زك
 لع لال مث 0 ل ناكناو مرحوم الازل 0 3
 ناولاملإ دس ورعللا دان نموا أجا ذأ مه خوش اما ىلعانبو كو

 لازواحا ذاو' مطحال ١ كلل ءلمانم مراعنرذو قطناو هرج معهم ] ناك

 قاوالا طم صانلا مصنم نملعو ا ضاذلا لع ةديبلا ماقاو لما ىبالإ عراو

 ةعذ ررو هوخاولا سجوت 0 ملمس ئالخلا اع هوكو

 ميمالع ص َضَووا 0 الاد + 1ناوال بقر وضكاأن اة ىلا

 معلج مم !ءللزخا رفاه ولاا 5 ميلا مهدد منيلحو
 / نادوعاقلا معابىلولا تيعتلاله ناو بلاد د تلحتذأو نباام هسأب
 ادن نال :اقللا قوس "كةقخنلا ةرثكر لش ةالوم ناكل
 اعلاو و يلدا هوا هوبا اهيتنافا ها ابلا فر نيب داعيفلا

 هن أكونا ىولارعر ناو_ضنغبال حر شارما وللرساو
 4 ردلا بحاس ل دوووعنللا كاتو لن محا د

 - ضسملا ةكاسس نندرب نأ 00 نوعراو 1

 ُ امد فكل هزخأب اربرشنا نا يذل هاولو 4

 1 ريعلم باسيل طب .:قسلا مقاسمنمزنا ىو تن



 ,م صب
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 ترهل اوه , زهحا ناك ارعاصف مايارت الثوىورعسلا مام نمهدرءنا ١ يا

 تالا فالكم نانالماغبل قولا ةايحؤلربدمر ادا ناكولوامعرمد
 >/وزدال اهينص رتوش ]دازبعلا ن اكرداعم نوعبرازجللو هبسا كى قحا هنال
 3 هدريإ 02و كسا ْن 0 نوما
 هريو ١نم هدر ناو ةطغللا ف اعرجش هرب لابرسل
 0 حيو ذالك ذرفت مأب 0 طسب اعف ناك سلا

 نك :ناعال انها جحا ناو نأ ماي ارد د

 1 نبه تحوي نارصلا موري ن /
 دل لع نامت هالومإلا هارب نال )حال هدايشالاربعن زحللأ سورا نا يا

 هال 00 1 0 نبا سا ثوربد هرب كنامإ
 لقت انكيمصاع

 قالو لطم مرافدد 0 2 20

 و اجرت دوشعلا يلزم ملتي بلط3 مودم نع ضوا دونا
 ع ١ ءوطزم بامحالا نعزم ساري نأ عنابي شاذ

 و تومالو 0 ثرعب ؟لد هرب أ ىسلا نعرطت هز نر [ٍضاغر وفعلا يآ
 22 ١ ءاكنافحزي ياو :
 )تن رقامل ملام مست ١ الوامبا هرحاام 9
 ل اكسل رع عسا لوس رد قديتسلالا
 فابحربعا ازلذ تانوهسالل' 55 6 ممرلا دبل ةجرامصسالاو لب.
 2 ل نحأبح دلل مرتع سنع وح
 هنس قرمد لو يئابحري 06 حملا نال 0
 وجم سمسا ار او ل نم نيب هلام شن انا د د

 لال ريرس مهحر متو لالا اف 0 راسل
 نيل قاىتتتسلادلا رسرس نولد فرس 0 انا بصدد يا
 هنري دوغملا 3 يطنلرظنل تعز عزك رظ :بمافتلانامتلاد
 كالوس لاو رتالعرمبد عج علم اأو ددعيم اهراضح فصلا
 ىا لفعل سحو ني دف مصابكو ظفدلل ب نس نال مثامعص نعرف

 56 طعءاضقماو 0 يلعب لمت الفدوتعلا
 انا معا انالواملامرسل م ال زجر دب, ضوعدال 00 !و
 تاالائاو ى ب موضح كاب ل هناو افلا برجس زمنئل اايكووه
 بئاخلا 0 زكناكاذأو نيرلا ىقىككملا نهحننم ا ءرعلل :لكلاد
 0 1 موطقو غانلا هارادا ل زيوجال هاذ



 3 >الولا ةبازكج مقنن داضلانباجرنم دعا

 5 هسنعل نك يحوناذ .مسوؤ رعرذو هرضاك
 كيرتول هذا نس ردع رزيق ب اطيفشسا ناجاتاككلا يبي ين
 3 اي ةروصلا افمجرْز ام هنال قم ف لال ا ظمحللا ذ قال هقلتتنكو

 الدالصائلا نال هعيسا الث هراسش آذيلاماماورشوهو وعنا ل ففحئ راما

 ةنارذى قمم وذو تروصن لف اىذو لظفحللالاكب سائلا لامن

 مهمل طبل يادالولا ٌرهح نم دارت دوعملا لام نمئنم يادالرلا

 مريوصح لام هفعملا ندم نمإك نا بتل صالاو رمح هلامنم

 ةغلعمل ا عروصحيت يس ال صّكو هلام امميلع مني ضاقلا ؛

 ىلع زءوكالوهوأ ضنا: ا نال هتاف يلع ومن ال اشتعل« لأ
 نيصزل /سركرلا ور اكلا ثانالادرانئصلا دالوالا ل والا نيف بئاغلا
 نعمقد و :لادلو لاثلو رررعأاورعلاو تخملا, 0: الاف اثلا ١ نمور ابكلا

 3 مدد رجوزلا الأ مل ةنفغنا] ابسع مطنرءو نم نأك نم طوسملا
 ا ةهءعللا ىسحنل الل ناك انهو داطلا لاق د تاقئنلا

 اوبل سورلا نمدلا ددوساماماو لوألا و ةوسككو رس انرلاو
 0 دحين عل وفمللا ءيبن رناذ ماللالا اسال هناذ
 0 .لاعنمىائذال أد عل اهو نا لا 9 يي

 واةعدو 10 معاقل برأ انرلا د اررلا تاكاذإر ذنمإع

 نسرااو :ئروولاب ند تونوأياو 3 اذ اهم مولع فب نير

 نيه اظاناكث ناك 89 دعايه 4 ارهو تسنلاو هأكئلأو

 ؟اهتشاوا نزلو عدول رخال خاج ناك ةاورإل 0
 نم وأ مسند ءدوملا دازانره اذتيرسلاب أيرارتال طراش

 ١ ذ ١ تاع توبرللا هارعب الو 5د .وادول نخ الار رعب لاب

 74 تشيل هرعنم مترا ها 18

 |يهس الل سفوح زئاسح نال عر#نم ثرارإ تبث الذ دو ح تصوم كا
 الد مىدرالا مت2وهو ن اكملِعناكأم 0 اكاد ه انوه
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 » را صوواربازاوا اهقذركن 2
 *' ملكرعا ذرب نه ناكنا 1 0 دردلا اذاضي 5
 دراعة شيبلا تناكاذا اال .دلا رع متل سوت يإ

 دويل فوات ال! يمانلا 1 0 د 3 ادعربدرماش نواب ناك ل |“
 3 واخ اريبعد ايل يدان لس رس برلادوهنسلا نا لاقو
 كذالك ماقا ذل نانفزن نمل ذيج مم 0 فرثْى
 ارح واره تس ا1ةعبال برهان
 لجر هدد ةن ضقالاوباتكاد ا الا ناك ناد ملا 3-1

 3 مرد ديا عرف اىبأ التل اناكمتا لاند ؛اح
 1 'دانارمرأ ىاو انا 2 0 هناو وبذواوااهص
 2 ؛اربالأ وا ميقات ئمزخاب.نا ئاخاو ةرلسلا
 تعرب ىلا لزثن بيج يم اهب اتك ل جدلا نفل
 أح ناعو ا 1 ارعبحاور شل فافبنلب

 داسيا تاس )1 ةنيير وتيطف نودرلا
 م

 لكذ



 ْ م
 .: سد ىرل اورام هلكو نامارذاشرلاو

اضحبالو الك اطفال ١بان1 سم 0
 3 -. ارباالو

 : ى” اذولب ناهز ال ءاهدد كر لاهي اعريذا 7

 ,يماغلا فلسا رإ قل اليكو ثعب ذا دإراو الأم اعلع عوااذا ىا

نأ 36 قرم ن ,اربأ ال هاني هامللاملا ااونيش ا
 وا ”كوتير

م 00
 7 ت

 م ١ ىللارصت كلل 1 قى رم 9

 حل 0 ُ

 لاصال  كافيافلالل . كلا
1 : 

 ليسا ارداتنم فواضووا ىف نطلق قرطلاره ان ظ

 92 تقلا بتليوةدايشلا أك 97 ع
 1 ىلا

 0 نم هيغل واكو أريللا تكفر
3 

 0 نعلكى زوم ١ ةدا يس فكل واعرشو حلفا 4

 تالاضاكهباععدلا ناكواوارداك يرثملا وضأ شن : وي يا

 ينل امتماوسا ند السل اج لل 0 .
 ورمؤف إب بال مالنا 5 ةالصلا هيلع لوفو هدانا بأن م

 ةارماهرم ل

 دحو زوال اهنا ون اعب نعال وهلا كلا لاحااصقب لعل رب

 4 امهفا اين ناوح ىح عرول دوثو

 وألا نعز :الااةتلاس نوعا راض ال
 باني ذتأكاذاالا و 3 نلتاذا ناقل نول :

 لأ ضع 0 نالذ ىل

 انهو نأ 0 0 ا ءاضخلا لقت

 ا 0 ثيح :دوللل ثق :طضولا نامه ا

 ماد لايكومل ابكول ا كىالو ةْيرئازبلا ىو هنذابالا هربش كلم لو 00
 00 نانا سلو مذ تّنْسام وشحا اككولل هل لاق
 فلل اقبالا 0 0

 'اوشيب نااوداءاول و_ اصلا ءاضما1اّرح رالأ ند

 ل م و
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 اجمع ارب الكورق نلطلافاذااتك 1 لودر يسركاك ' ظ
 لك كوبا لكولا ادن ستلا لكس دل ىطحاقلل نيوكال كيا 1 ظ
 ليش نابأمأ ثذالاو هريغ تود شارب قصر ئازكوملا نال ملكؤ نمنذابالا ١

 المع هئالإضيوقتلا ةالطإل كلاس لعا هل لوقيوا تلش نسزكو هل | )ا

 م ا. ريب ذلك زج داكوب ناد خرا يد ذارلناج ثنجعملا ا ظ
 ضلال ءانودام 0 ار و 0 ا
 5 ”نوموأم ١

 لمواد تالا م 0 41 نيرا 4

 200 0 0 (إ
 ايلا ةداطبلار 2م/اوا بمانلا ميل ١ صوم ْ قمنا ماا 0 نحل لافحر تن وعو هل رحمت هن 1 ' :

 0 .ولاوه 0 ا السمو لا
 ْ كر 0 عردتش ل 7 ل رجب لرعسال أع 01

 ظ عرحلل لكوإاو نيبضاق ضد ناطلسلا ناكذ :زمولاو أ ظ
 ا : ير تعا !ةدكنألا | 1 0 اعد هب مادو نارا ١

 3 توف مح قع نوب

 بارو ذأ 0 باناذا لهما,
 ل الا 0 أ

 ا عشان ناؤجب ١
| 

 سنعتب وصخ :رلأ هر اخ منصام قاع ذأ هنداناح

 ظ
 ظ

 ْ هئاحأال ١ ا] زاخر نم رك امان ظ
 دل ةمطزاحلولالك ولا هررد ىرلا نئلا سا 00 ْ
 ا ْ م مود تلا ىقدأؤل امما/ف ناورشامل اعتنسأي |

 ماعز اكواوسن تاراذل انعااضت مه نينخم حمام ضع اذا ئعن أ 0 2 اراها نوكياعرت ةريهك * ماع ناو نواس نا. 3
 ١ اذا مرعملا ىوانغلا نعإةناك انهو تي احا 3 ا |
 ايهرتعو ناب اور ةينعد ازماجومكاناومزاص نوني ايمان ضداذا إف 5 | )ا كر لاعو مهن حيفأ لانعاش هذ لعرب لجلك ذكرب لوغو ءاززجالا أ
 "دم تالجاع كح وانا مز ةاضعك ريت عئا# اذا امادارهت ظ ا اكاد اره نال نيزحاتلا صعد اق نانيحولا ( ثرّوْسال 1 ا

ْ 
 ظ ١



 220111111111 يا

 م ىلاو يح! ىئع دفن ىداشللا ضف ااا ماطبف ا ننتأو
 ةاضف ءاكحا ا ه4

لسلا باج نصح ل امانا يدهم تالحب اناني
 مااا ناط

 قضاك هزل لصاخالحيلع كذا هش ارعتول جاع كحاذا طوف مدار الذ نك
 تيدا هلا بهذايولمل كم .اداامارسكعلاب داضاشل بهذ م1 عا

ص هنيبب ارك مارح اعاوجيلف ءام "الا باكا نم اه وكواررخوا
 7 ١ بحا

 مناف مصرأاه تاددلعالاو 7
 ا

 4 تالملا نال : «راصن شرهم قدئار نانو 7

 2 دج د : طعالحلا أ حار ا 0

 اك هوانصما نما هت ان كوالاعحلا

 ريسدو تن ُ
 1 0 ١ث ا 2

 4 0 0 سلا خاتم كوالا ملل

 ضخاضاة لع صه لدن انولعنم در هيما هدازا 'وهب كام

 دعني ماده تال قماققلا نال ا هنا, يدو ناهداوس دضم

لجرد ءاضملا لاشداب #تلدالا نال ضاد اهلا سقما 3
 مودا - نضمِس ا

ن ملاطباب ةرع ان قاشلا ل طاولد
 هاروتجدإ اذاانه كلاغلاه ض

 انكلا تلاخا ذالما ءاجالاوةيوهل مملاو باتكلا ماكس فلاي 5

 رهط زج ركخلاف عروشلل ناو 00[ امفلاك
 اك ءايجالا 1 لارا بعلا ثوحلئل اخخلا فاشلا ممزلا دمع لمعهد

 ريت وحال زوج وا, ىؤح عملا راو أ عب كلو ناد مل
 ,ةببع من مانع بام لا نءالتن* «لوضمل أ مبابح وانس

 نمد دفعملا نعورعل نب كرب ماعلا ماقلأ تكن رمت لب امكرنو
 0 ناكول ل ام فول ىف هةر الك

 ذا ةقفملا سجنم نك ازا دا لا ىمةيله

 ٍس كم يدق زاوط يحلم ليا مال :فمنلا اشالا

 ملحن أجاذ 0 ل طر معانعال توا
 هنا قيؤذشلا نك ىزش ؟تيثررل 0. ملاذا 0

 تبثين ا هقدرطو 0 م سال دنعويشلا روج

 0 ب دامدد ارئأ ل راب ا ةث الث كيىفرضافلا ا
 م 00 باعول هنا اهحرش 1 كاثلاو ىوفعلا ةياخأا خرع

 ناسا اطيل اهتحؤويال ن كة ةافمأ وادب لع

0-0 



 2و يي يي يي ا تت ممم -

 ىلع قيزفسل اف 2يقهب ىونعلا و ةمحطعملا نإ ةرعلا حا صو ةاصلانباو ىريهللا ىماخلارأ نجا وهو يول عرش 3 لاو رئطصلل كازباونشاد
 ةنننلا مزعل و ضاملا فحم ةقفنلا نعول لاش هدا جىصاشلا بهم
 قو لني ندر اضف ,اضملا دامولعم 0 تاخلاذ

 3 5 ١ نيزاعمب ناونحو هدم ةدابس .تعاحاكت لير فاشل
 [0 اذا !طانعلا نم 000 6-0 ىتسا يس هيدد ماعلو' اماما ناريظمال ممل ارهبوأ كنت نوماملاو 1 لا ْ ا داع 318 2 11 0 ا ا ا 18
 هلاو تلذ هع و فساول لال اذ ةنالو ريل ضاقلا
 2 نم هدلا هربا دفين دررأ هن كلل ثياح ضن ودلما مافى :ةاضفعلا ناك نا
 مساودلاو ننال كن يسلب مادام اان نوبصُيب تيبحئلا د
 فلسلا نب ص نك اضع مب نائائلاد 4

 . فما نو غاظ حلاك ىف رم يوازك ناد + 0 ىضقي ١ قساوؤم يلع
 دعبل باو ل و ور هضاا ضم سمه ف الحلا ناكها ذا لسؤلا لات
 يالا ل اننا .كد و عرسزعا اضف نمزالف تالت لخراحم ىضحأ: اد ؛ اضل لا راحو ريحوبإل تال ز+ نال اوهد اضخل هركذ
 قس أهلا امدو نىملا ليف مواْسو تزعلا قدورفلا 0 5 0 '
 ١ ل ا .ظفو فيولا
 اضن ا نيدولدرزلب ةتسجا نجم وص زحل دراؤاالا مولا
 37 2 مدار راع رداعرلم ع م ا 3
 داا 7 5

. 

 ب رولا نيسبلا» تيدا ع شدوا  دوفعلا نائعل

١ 

 اب وارهاظر,/ورلا ةدايشسا هل دع ْ
 0 هن هاف ىانطاب رز ا نادال نع واكتوما مج
 ناضئالب يا السرم اهلها داما ريد راع وعم دس
 أبي انا وتقدر ذر ةنب كل هلع اقاوائاطماكلم ةييرابجلا نا
 باسسالا جازت يبس الب كلك ا جيا همم لجل
 روم لذ زحل غبس وج 2 0 يب اج وهذ
 ؟دهلاسلا 'رامعد ثرححو 3 من ننال اهااغ نالكان |

0 



 اناا

 اعل ند 0 اكهضائلا نمور راش ضنفلا
 ع فيلا لكل 5 0 ريؤاكلا ةدانشلا يعارض لا ماما
 يي الث ارلل افلا لوفي نااهالفد 9
 يس سو مك ل 00 انكلبدامنلابداملاو
 ةالا 101 لاحوز كرها نعم جم ىلعل وفل مفينججلا نع اره 5
 ىترحربا نأكانا ناو نيدهاش ةرارْس لجل اهحاكت ضن مقل
 هرعوو لاو 23 منتو

 دانا ناره نولي اضل ضاقلا ص يسوا
 هكو وهو الا 0 ناانرنعماتللز وجال يا
 هبخانوا ضال ءيصنب يفرالصولا وهذ يع كاد انوا هيضورا
 تاو تح الانس نعولمذ فىراوملا لوصحْث و فكان
 را نعانأغ .ءارلملا كارضاجيلاملا نعات أه ناكءاوس أنينعُ وجال
 هْناضْح دات و باقل ل خمرا هاليكد معصب اناصاتللو سلو
 مر بش املا مس نأ ضائلإ عضال هدابمارخ نها قنو -

 دمر دازهوم ناالا تاخلإ عمم
 جا موا نتا ىلا مملاومأ فد كولا لور 0
 الاب رغب ضفوزددوو مل عضد نال تناغلا نع يكد صني نا
 ا نا 'ةريسفنو نيوجالز ويلا دل, مه
 صشن 0 9 مصاقلا طرا نعال ميكو عاملا
 دام نقدا : قفد د دأراص ثويرلا نم
 5 .: ا ورحلات

 0 ورعلأ لنع دارها ن 0

 7 ل لو 0
 0 بيأفلا بابججك 0 8 ل و
 ف به دمخ اكاخ تايكدبإم بيل ناك حاس ب

 راقمدلام لوح هب ها .صخمزلا 0 0 م

 ةاهإ رغم الف كربلا ةجورسرقنإ .

 0 امد لاا ناك ن أب امحط اخلأ نا ناك نازح

م ا نق ميول ناعزد ىدورما طع شرب :
 تيانفا دزادإ ل عيعرب :ريأم 
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 اأحا ت ثا ةنسلا عزملا مافاف ماه زئشا ١ ىزادرارلا سبلاةدل ا ْ
 1 رتب هلا ةيملاك ا راج بال ف س ظ

 ' نلذؤاجا شاول اؤ نال ٌرمفْس ناسا ني تاراذاقدا نا ظ

 ظ
 ادهلل اكو 3

 بعورعرب ىف فرااذع اضراصخ ناازهلتمو
3 0 

0 
 5 ِح 9

0 
.0 

 ل

 1 0 و 1 را ءلملا نمازط ورعان اغلا ١ك نىك رت اب درع طع دم رب عدا اذا انك 'يعم ١ ثا يرش ة داعا ىلا ب لا م“ ظ | هقراركو 0 ا 0 8 ٌْ 0

 لس د ورمال لسز ال ةايشانعشدم دو اهككيوهوامزعسما ئ اول ىوّسلل نهرتد نهربو شالا تالئل تاربعاعلاّفد تكلم
 هافانا تورب هرج هدول انكم باعولورع صر تحفر ا لجولا نلطا وأ هدو نيل علا هماجق كبد اغلا طعقتعلا تأشا ظ َ رليح نوورضاحلا لع عرملا تول بيس تءازلا فععرلاو فانعلا

 ظ
 ةديلا ين د)اطلاب مملاركن د ةلاضللاب يرلا رغد ومات ميلاطتو
 م 1 تو 6 ىلا 00 ا رمل ىكحن اال بداخلا موزلا تالط
 قدتو تالملابافلعم ةرملا ةضمد ناصح لج عران نا رحا ةليحو
 اول خس نك ىالطلاو نارحلاب ككشرتذ ملع نهربتو ئالاطلا
 ناح صا ئوانذ نع هّيهد لامي نتائلارموؤ اا ةعاشلل ذاطاتك نا
 صاد عم الا ل كو هنأ رب, ةزمكا يبو شان[ ل عدا



11-1100 
 لاطلا ىراوضافكف مديل كش قح هرازغا صخا] لاما ميلعو ال انكي كالا ط نهري قح ا

 أ ناثدرللا مولر 8 2 ىلإ
 000 كممأب اركب ندلمل كنع تالوك ,دعالكو ضآَقلا بمن .٠ لمتد يكزيف ١

0 هبو
 0 د باع بلاطلاو 

 00 دو انمت هادا توولل نا نم 0 نهربك ءادالا 0

 حان نهم اوأدذل ا نمو هج لع نق رام ناوبابلا 2مم جلا عنا ددحا ماقد هال م 0 لعن : 0 ذاتورلا 0 اجو نال يمملا هماج نما نا نهرمد [ضكلا نياولا بولطلا

 9 همم ١ نقيم انف 2 , ؟ىتحولا دإرأ

 دم قا ىوصحاطزاشبا] نجلا ( لاق عيبملا
 تلو ةلاونأملا د أب دنعوأ ءردع جنز 0 سوفا

 0 دل جتو وال م 0 هوة لا سلا زدأ يابا هوفر بلل
 بار غل بالو ةركدلا طيش ا تلا دلوقت لو
 م اك الق نم مأ شيريل ذنأو كالفن دات اهو تال

 اركاوأ ثيح هتل اكو نأبثا نالخنعرعأب ىيرملا نا هرمي نارإ
 0 0 يدب ءح 3 عالكرا ايام وما

. 
 ا

. 39 2-6 6 
 ا اال عا ةولعلا ىذا مس 0

 ضي هأعرمد كتل اكو كلاما 0 نالمل اره لومي نا كاثلا

2 1 0-0 
 نمر كيوتل اهلخ ىل كو هناليكولا نضرب دصس 3

 "راولا هرامح تيب يوضح ىفأ لوقد ع عبس نا 0

 هزهلاي منت 000 ميلع ذأ هبكو 5 بن نأ ىهو صا هدبحو

 0 جل يلا يرو : بملأي 00 و

 0 . 32 ازحالا نال و لأ توقن تبقس 2لاكولا لع

 د نول تَوَقْكَو تناعا 5
 عب مكمل لاق اما حو مرات ودحلو س ارث 0 0 ندد جراخل نا 2

 ذأ اهدذ نولبال هنأ ثول ا هي اة
 اعداد كم 3 ء باح مرهرلا كف دن تير .ةهحزما نهر

2 
 74 هذ ثدى

 1 0 قا 1
 يمال قال ايس او نها قبلا 7

 درهشلو م بل ىرل قحال
 وصخ هرعدلا

 ٍدولول ذا ةمالا قتعانكو ةأريال هك هرعولذ سلا تفنلال جوا 0-7 هموزتلا اها>لرع



 ةبأس هسفن لع هوب نأ تشا هنال مكب دو مردؤام نارملا هد نضرب أم :

 تنهمر ل رمل تشاو منال بيانلا نالك وكس أمرا محاجر هسا يحيزت
 اوتمب همز خ طورم ىتزاسا اهمع باغلا نلفرتجما والا فلع
 فر ىوعي حرش نب اغلا نالذ ةارما اء تنجربول ارهراعذ لاق

 انثرواننا مله عزشرولا داو درفالخ مر فول يزعل انه نيعل اهحاك
 بئاذلا نع اصب صدوإدهذ عررح هن ادا نالف نيف هنا نجربد نبيا نم
 كقالووعد عغينت بيانعلا :نالك كلم هرا نقلا نجريف ىكلم هنا رق اج عوا

 تمهربو عرج ناو اغلا نالمل هتاريلا فد طعزهربولو بياخلا نع
 انق تلكوا كررحورنق تركن ولا لاقو هايارعدواضاانالف ناديلاوز
 ل7ثر حو : جالا فرصي الد الاوز ىداو هشنبفريزفارب لا هكوعد هنا قوصد هن اذ ]صال حانا هل وف تال قرصنال كررحرخأ ن هلفل
 طصالاوحات ا لاق ورنذ هنا_عداو محول أن الف ذا ىزتالا ل لو اذ فرلارلتا
 تيصق رعروا تالذ نذ هرا الذ نهربوزصالا حاز ال اقول و نملا قرص
 رهرل لنّملا تاركتاد نائل ضحوا حريلاىز لا هتعذدو نالمل نق هنوكب
 نّعل|زلبال نإ هرارظت اورضحوأ ىح نالفل ًايضقم نفلارصد ال تموضمل تحت او نالذ ةجادو هناريلا ود نهريؤ] حدد ْئانق ىداوا ام نالخع
 بئس ائلا نججرولل نك نا بئائلإ لع يرلا تابشا هزي ور احلا لوضحفو
 ىنع املا ىضْقم») بازل اعلاملاب ةنيبل' دلل عقد تائلا لج قول لاملا توككيدو ةلاكلاب وكلا زغيد ةفلطللا زل ىلكأ بيس عمالام ]وكلا لع ٠ قرا عرنم ىلا ق تلامك جال زيكو بياغلا لع ئئرفا امرك حر
 000 نا عدا نأب نيلي ماواانا بياكل! لع هلامزكت رد انكلا تأكاذا نع بانل إل ألا تبئيذ لاملا نع فكلا ىرملا سن م لاملاب ]فكل
 .زكا| ]جوض ىلا نصقد نهرس و ىلاملا اثير هل ل ضكرضا لل اًرهو ازك بيباغلا
 رد نهر زعبص بيانعلارمأب نؤ انك( ى را اذا الا أ غلإلعءأض نوكاالا
 قروب الجر مفب كلن وأ صاملا ضعي نا نهنرملا اراد بياع نهارلاد] تجر
 نهرا نبك كلج لعنه ربب و ىرنعزهرهربلا ود ومو َرىيفلا ممجر
 اذاود نهارلا هر مز تال نيباور ىح نآساور لكما ىةريحرلا 3و

 فاعاذ رم اهراعتسا م اضيق ب أغلا تالف نم [بنهترما هناارا جعوأ اذاد
 مرلا نماهازتشارككمرارلا نا ديب ريلا دذ اقاو بباعرراولا برو هأيا
 ىل اأو بياعلا محو حب مالا ضعت [ يلا نصا برتشملل لاك نافذ اهيلع هتنسس )شدو اير كسل نهترملا ناذ نضرب درتكر هنا نهترلا معز
 هتمحزخلاب ناوأرا اؤااما دب بائلا نعرف دب نعنخلي نا ىرلل دارا اذا قنبيبلا لونزعل طوس مم ةىرارعلا لوضحو نعرلا نارام الا را
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 تناك هر هوز موك نإ متل ثيدب نهرا ميس ىقحيضاق لال مالا ناترمل

 . / ىسلارلت ءرئسلا تايرظ 1
 ١ ١ 7 ٠ ٍ 71 08 1 16 ١م و .٠

 3 بخل لا هربعئدوب ذا 3 سل رمل صعد طرسلاو 5

 ١ 2 ازمص_متعاؤ سلبا . ارك ناب لضتضرف © 1

 7 ف ضن ري نأ دلل كر ناصوبلا اذ لكم 3

 “٠ الفارق نادنعرت  الضماسلاسزؤفاناك
 ىرإ اذا أن وكد أيد ببسل ا ركح رإ طحت ال طرشللا نا درب ثلا ضشبلا سوماقلا ف

 توكالرضافل طعريعيد الاطرش ياهلا لج غربام ناكولدوفلإريزصملا
 اممجلأطباكبياخلا مضل تفس ن أك يح ياهلا لع اكح يقرض ذا لع
 تحفر ركب قالط لع رنه ته ريد مجوز نثب قالطب ره جور قالط قلع

 الغ عررضذ |. ءارتنا بلاخلا ل عركملا يح نالا هجالطم كخالوأ تسب لقتال
 أه )هب ناف يلع تهرند هئكريوارادلا بيز لؤحرب [يقالط قلطازاام
 تلجك( يحير طتموا اذا يراملا لوصه قو بئاملا لع صورو
 دزتو كحامت ىفاناوةالط سد ننرا نلت فز رضؤم لكن ىدونأت تلو
 8 ةدايشلاب نال ىالطلا فب م طنل ا !عدو سلا دبرشو ههرتالكولع

 ا نووايل سم ىبعت تونوو أ منال تضدااذا انهو تالاطلا ءوفو
 ١ سليف رصاح مالذ نكت لوف واببلع مامللا تبي ذ ؟اكنلا ىوعد رعب
 خم الا ىلعم املا تتش اهدال انئتال ةنالد جوزن هنا ةببسرتارهاتماقأو
 ا داو اهيا !صاخلو مين املأ لع ماكنلا تأت ا ف ماك تبل شو
 وتو غملا عيب او طولا نأكنارظن هنا باومل قييصلاو لاكمال وملاو تاَتباور ةنببلا ره لوبد ق كل داع تضرب داجرع م اهب ارش
 رارلا ل حرا ب أهلا حشا رض, مسالاحأكن ا و أخل رع ارصحج كلذ كنا
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 لي

 5 امي ناوناضنزاجنم امكن اء مزاح ا
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 ا رع نا عم 03 ا روس طش هنا لوعرابحل 5 لوملاد
 ١ ب

 00 3 تار/مسللاوا ا و
 0 ١ ندعرعرحاد ماهءلاباهرن ىرخاولد
 6 نولي مهن عاوا هعاب هربع عيدا تسول 1211
 قسم ييرخا
 اريحا ياما يَ امام رعراوب اسمو ُ

 موف «رثلابرع اهب باظرادو 1 رمل باد
 اتا قسم وارحاا هبا اب لعأؤ طراشن يا نم ردم
 الرع در ا مزك اداو قازلك رقراص ناذ ئسا
 ىو 0 فيل وبؤف ها 0 رك ننال 0 مجالا نا
 راقعلاُز 0 اك رارا لأ 1 35
 هو نوللطلاو ميركل فرع مران علا اسك يسبب 0 ينشر عوام يا

 ىكردلو هرجاول و ممعفشم تلوم ت تكسو مياه 0
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 رم اكولاك كل كااصمالم ل وس الءاقلا لوعو نلوصملا ماحف وال لرع

 0 5 280 نعسوب ىلإ نعو لش هذاضةدفنم

 اًنانعم لزءولاما اتلطم ل عيل اره .ةعلل امان ربتعاو سانا ةوتحل ةنايص
 ىسنعد نإ: عنصاتملأ لاق مش دالوا لع بلا نإ ام كلزعندال يلا باتككا لوصوب

 لادكو كهل دال رلعاؤا لزرع نال لالخ 2 اننعلا وش تبحزح ”
 ىغاقلاوصو رشعن لزعريلاو رطاحلا نعسان هنال دشن لزجت لزعت لزعش ال ضو

 هسفن 0ع نايعو داراول دلك ذائلالسالال ل | عول

 ور م سس امان بط كيلا رقة اصلا م

 لو هوكوامحرلاب 0 ءاوفإنطب لا ا
 طاخلا ةحمل وف نال ل نااعيوحارق رسب دال زغارخلاقو مدرما اذا لاقي
 0 /نارهنسحأ اماول انو #0 و نما لراردلاو

 ةالا رهلاوعاو ؛انددسانلا مستمع نوني الف يرش ةالا
 ابا رم نحو ملا نصومد اهب نيمآ ضاخؤلا نالو لا حرو ةءورغلل اغلا
 هلأ ناكاداروصتسوب تلا لاق لوفلوبشو قدرصنب متعاطورم كاوا
 بحاص لفن اك ةيانللو الثقل رك 0-00 اكن وفلتر راهو

 ارضا ما نسج نا نالص اريختلاها دلرعلازهاجلو ىيرلا
 لاق كرمي ناك !ف ايري مذ ئسحلا اذا لعامل | ضانلا قرصنا

 ”ةرل انحف لويدو محراب لع نحو مين رولا رهاب ل 5 | ا
 رعاة مافنلا د ا 0 كعنبن

 01 انك مهدرصب بك 9 هرشسالب
 .. 2 تيسلا كونا عاذانلا بتحوأع ءشمه سد اوسأم ال

 ا انءلل 2 انلا 0 نسافل اه ايلرهد امج رة قول يل
 بيس نياعب نااناّوشلاب ا

 تبسآان جح

 0 2 0 نأبعو ةرهأث م نعر احلى ةداهشلا

 ياه لاو مسين قكر ابحا ال بوعرلا ثحب الس ه ك_ىهيتن

 فو عاسلاو ةره اند لرغلا نحف 0 م رايحا مال
 أ : هناك عرملا 00 لأ ح

 / 0 هفمأرعب لع
 م وسب ةرعاوك هزاس جا م

 يغمر يحج بون زرع نح فأني 0

 اذاءاريشسلاجايولو أصم مارا بل طم ربعلا قحق اهؤادأ بيكيا
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 اذا هرضيرمأ وتلا نعررملاو ملك مآ هنافأ مكي صو ماج ملونداوعرام
 2 اىطفا ا دااهنع وايالا رص درحاودضدل نأ
 ْ لكأيلتلا ذا نايكملا م ا ا الادانساقاماونكالو
 نم انأك نر هتعسو ومع ١هاذأن باعزخاوبام بقل
 ضع هن يعاد هراوإل  لعالإ ا دامو يللا جزرورسو هن 0
 هيلعنيخنو هنا كبي اهلا نامل ذا غاباما مرعكككرعن مئارلل
 0 0 2 ةعاجارب اكوا 0 1

 21نا هنا عنا ايلا الو ازال عاملا لفك

 للا نأ كا شكد نأك نادرطائلا نم بير ناكاذااره
 آذأ مناد اوت راصبنال ذا ١ أيام اول أف مهول ثداهاملا حب 000 دأ

 رنيلع غرالا ناحا هل ناالا ضنا ًاضصرد تبا نايل الع نبأ
 و مان رانع تنم اذ ارهاشملا نا ةيأنرملا نمل هنو ةداثلا ثور
 لازال قد ايدى ايطبف ثيلح ةرحدلا مره منتط | هانا نمؤيروتملا عض
 لاب بخ ربحورلا ق الطوزنمالا ىنعل ا هدا كف انيالربوملا ل
 الع ناك دبحو قضوه و نسل بانج لك هايل قال لطم
 لعاحاو اهو ادأ ناكرصملا نح - لكرهأشلا ةراس نيحن فوحيوول |
 مئانادكلا ايو ملح ذف امل ل. رمل لج مج !ناواط لاقت ناك
 دوه انور /زغسلا قناه دورظل  يرضد دريسر قرا مب
 ىكاربخ مث كب رات وف نعرشس ىزلل ”9لاو ةالصلا كعرلوقل
 ةزحالاواسولا قع دمدازاس غم «لعراس نمملسك يلع دال صرلوثو
 ناوصر مادا اضومااماو ب دو !نئولت ناقش اىتو
 ١ ساسلا تلضحا ىلع ةهالخ زاد مسيلعاكت هه هدا
 ١ قبسا1ل قراسال نخلاذ قرسرة نس عرش نال يي 7

 رئملا ناكا واه هناك ياس اضم لاوس باوح وذو ةنعد
 ص مهو نازكلا ىسلزبكو َرَد ةلارهاش 3 اذاممدورخل كر

 لوفبالو زاخا اه هن 5 لوضع ناخا ىو
 0 ١ >3 قيرالا قحارحل لق لف نوكيد ١ن 0

 ف :راسلأ رب ةنايصورعلا حلابجلا : كايباساجا
 دطووهذا './ نارطلا طغغس لي ا , نيوتنول هئالو
 ايتو ناض اطت هسا ورا دوصغم !صخالد ناىزبكال
 طنمص ؟رلبإ مع ةيرح املا 3 نيسااع 3 : م كذا دو ويل ماقال 0
 1 تين د مخ لاو ةراجلالا يصل وما افعل ةراشلاا 37
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 نالو مماقم لفل ع زعبالكر الاب ةعاطاك صوصنلا نال لصف لك
 فالخاعقيذو ا 1 ل

 ثيح اوال ار عذالخ ةدالا ا فنط وهز رشا عم نقش ,.دابؤا
 ناحل تاعالاك ظفارف درا ةالصلا قمل سلا هجم

 نول يوكل ؛ ىلا ولنغعلا و لولم نس وح لد تيرلل اهرطرشنو مزه
 لم يااا تقورلا اطل مزعل او ارسلانسحوهو املا
 0 ان بانك املا نيرل١
 نييلعاورر نسا نات ملومل لابح/ ةجداانرلاعش يمت لاا يأصب 2

 ا ل لد يزعلا نا ايضا شو أ ضاقت سارع داو ضلال تايالا ارش ىدرأب ابابا اعد لوقو مالم هلعب
 ن1 اا ا وُ د ميل + رئدرالا نع
 معيراملا نودام 2 3 دا لع اور نتولا دشواثلا
 ال نزلا ىلا بوستل العر بحول
 /: 3 نسر جوطلاوددرملا يقفوا:

 ئللاو نمل اهرفرلاو بلارحرم .انذلاوحتوس ايداماضي ىا
 4م)اثبرطرو محرم مببرمساوررشتساو اكن ماوعل نالعر,دوقلاو

 كي ةرعل سار لاو | كم سالصرسأ لوسرذرل نمرتملا تضم ظ
 ريش نم رت أمس قالو دور ف ءاشللا 0 ُ
 5 تابنلاب «اريردأىذ هلذ, | ا ش

 : ه داكولا انكذ :لاكمزه هداشلا نأ: :؛

 ؛ ص 0 ا نه خارع
 هللبزتسا نا رسل ل ان

 4 دال ىلعو ةراكبل 00-0 0

 مومأل ها الل فب ع رعازكووي دقدلطلا بانك

 هر 0 1 ١١ ثدح غربازلا مالا نك فالح
 اكان و ك6 .ريغعبزأت ١ 34 د تلخلاو ةد/ ”لغدجاو ]در

 دولوللا ل. نسالع ةرحاولا:ةارعأ ةد اريل شناو علب ولا هركذ انزلاق

 تع لعو ىقريدأ جرو سحب نع ثرالا ال ميلع ةااصلل

 أشيل اذأ ةداعهر جحا 0 نلوم اشلالاق مواسصبا ثرالا

 نكي ال اكتام 00 ايه سيدار قنكالو ةرالولاكناهت

 قر ا مزيت رباه دايصلاةداشب ]|
 دل ؟يون ماظل وتقلب هانكا ةداشما يواشل نع وَلا نيعم ٠

 * مدا, |رددر اليك ةمدلا
000 

 نيلأ يذ 4 ىو رد
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 0 علف واماعبب !لاهنش فقووتلل نماه ارهر) مب
 5 -!اذلل تينت امك ثرالا + درا د 4

 0 دراد نقيا 'تاتازم و روحاددأ املج نم اننا...
 ظ أ, قيلاتلاو اكن ايورتخوا كام تول نمركذأم هز اهناصد يا
 ظ طلح لا تس لولا لاش لاو قاما ةزل :ا اأو

 تتنت قوم هره دال نلا لاق ريب ب باككاوب و
 ركل ناك لروح ممسبثدت م اكنلا نأ يزن الا هقوفرد 200
 110 ةارملا: ةرايزش ع .مانافيا ا عمتبتتال امال 0

 3 . هلاخال مروا رلارعلا انهزكلا . 00 1 : بوءالا هرهْ ثراجوصاصقملاو دورك
 0 ثاد 0 نمركذ اسك ى ةكارعلا طرا يا

 اد ةدأّسلا منا قس ايلا نا جرمك ال كك دو ةدازنلاب
 5 0 مزل الور يرشا ذاوعالا ءإبفج 5 نك ةيطكسلاو ةراماللاها

 فت ىإ نع ]منو ائأ ىماتلا ناكد هع ترا د ضقولو كاتب كفل
 راظأم نسحا لولا عع الاوزضت ةؤرمازاهبحو ناك اذأدنا

 تكذب ناورثأةصلا لع 0 عا ١ةتتمخن تن 51 نأ 0 2

 مناوص

 5 نهجبالذارملابنتكيو درايميسات ا 1

و نلطعمنعولرس كل نرد سماتملاد دوردلا قدوه لاسيب يب
 31 انه

 هلا نال لريال مرنغو تامؤئاداشمل قد هن واه ردع
 ةسنللا توحرهملا الذان ان قرسلا جتيكرت ونكبو دوفو
 0 38 نع مرني نيلثم يرحا نأ او 2

 دمتي نعل فداه طوحأ نام 1 يكرتللرح الا تليها لبري

 يسال للوعاتلا لس هدر نع بول دوش يزال ضاتلا لوسيا ازكو
 “م عال الأي ثفؤولل

 دوعأت ة ةدانّشس عال لات نادر ل نازابحو
 ن رقاد ع ع لاح عرايس تاودشب نالرعلل نوكيا

 0 ددييتن نأ رب زا كنق واصغر قا ردا وج محئمانعلا ىا/نم ْ

 ىلع لول ةنا موكب 10 ا اذعالا ديلعر يرثي
 ةيعذ طن نأو ٌقالثللا ”ملوكانسرثيب هلوتم يسم عشب نال هتدأيغ

 بابرلا نءفاشلاو

 - نارمشن ن ردع ظ6 1 نأ 1 ل الاب عيعاوراسلا» و نهو 0

 0 ذ ابعت رنعامازاالا 4



 ظل

 جا دوش نار ع باحر اد يلع ديا توصرهاشلا سولو

ذاالا ةوجملا بشت :عبلا ذا نرخ تو ١
 اين داجيسلالا ممأسللا نتعب ا

 © لاوس نأ رحسيل لاتا د
 هإنانعلا وهرل نأ ادبشسو هل"املإ ص صخري هناوأ 1
ا ٌمابصلا ىر نأ وع هنال آف لاق ْن اودع ماج

 

 ارماوإ> ١تال تلاع 10

 ل 0 امان 0 ضجن ةبذنتملا ة ار ا

 را نانثدا هرتعدبزتو بال ايو نم ة؟ارمارا الع 0

 ثيللؤبلاقو اًنالطاماولل ةفئاطا اهللعي شيب ةازج ما يش اركذو مدل
وأه اذان املايمختى ا اذا ترش ةارج

 صنم بؤر طتلا

احر رز نا نيوجلال هنأ ىردلا بلص هراكماسا م
 

 -”ىا,ونالف نبا تالف تبن ةنالدأوب اتناول

 هنالاو أنا تلاقواررهحو 7 وبا لاقد كلو وم

جبال د ىزسلا نأ يدر يرهعتبهو ردو تالق نب نالف تر
 ىلا نوحات

 تم مالد ازيا نيلرع ةداشلل ا نأك ب اح

 ةناجلارهاش .ب ال نا ضبرعت صين |ودعلا مماح قو تاك نب ن تالك

 دال لوالأ وسم انخاواَ ا ءوااه ةدايما هاب

 ني نمل ةبلال ذو ! 6-5 مازلو ةدأّتسالريخاره

 وك ا سلا 7-5 نيل رسم ردو هب
 نرعن ةداْسمإ

0 أزكو ريم كاهل نيوكال : ةدابّتسل 0 5
2 

مد كالو تب مو انيشس هتاوندة رحيو أذا
 فىوأ !ازكو 

 2 ١ نم هلام أ ىش 0

 شوو تال اياد تيد
 : َُن ورحلا منان احا ١قرو

 لإ نول اك هلو نت 1 ا بةلام

 . احا هد 0 سم انلأ ئمرحا ا ايمانا 32

ا 5 ضال« ىدا مماشلاب ةداّ_سملا هد لندن مدلك ناسا
 

 توفولاب ونصب 2 تامايدر نا سانا نس ا ١
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 ناركسللا نال ادتوسد افح ةصلاخل دورك وحر |بظد أ ىرفا اذاالا بالمد

 اماه نزلي لف هوجو ايدرمأتم يد مقا شلع تشرك

 تول جزقلا بش انو نش موب الذ اهركم بلاكأبم قب .لطركسا
 ود بعلا نالا لطم !ردالارنيعل ترم طش و رول اذالح هرم سها
 سيلا نا اردارحانيب هل تذوالل ازكو :وتحلارم جالا لأ نافذا يلع

 شا |ذاانلو اهالوم تزاربوب اهحوزت ةءارما برم هرازخأك ةرادلا باب

 لاوعاصلسم ىيلو ةراجهلا باوبا نبدسلانسالرمزلبال لاذل ةبحوم دانك

 ب اىلع ٍةسريولا نإإصاشعاادد ورحلابزهااواام نالك ىلولا فرط

 كببحطاب ثارهالا م©ائاو كلذ رع هنا

 ىتلب نلا لاق أهشيرما بال رحارج ؟ضوا هدمت ىرردالام فلس بقونال

 2 .ا”ىلعايبكو 0 نامي موقلطاو لوهكرتا قمهنارفإصالا

 0 نأكذاف ببسلا نيب ناو ةنجيدولاو بمحل اك ناهد

 أد 3-3 ةلاهطش م 0 ٍ مصهانركذ فرلاك
 0 0 ةرارخا 3

 1 ند نولياملةاولع ورسلب : لام لعملركو 0
 لجبال سوارا نال مايد نمإد ا ف فرصيال الابل ل نايا

 ١ ٠ بج رورطعلام ولف بهزلاوا طق باًضنارك ةراع
 "مل :واا ذاباشملانمإف ١ قوصبال مظعل اميلعرل لاقول ىعب



 اينع حا صرير يلع لالاريعب ارصب
 مزال فشلا: فيطشلا» م امد.فل كالا ثالث 3
 ا ليرات ل يلكا 1 تدم ارداعما لاقاد ىعب

 ١ ١ع واةرتعنم ١ ىف هرنع قرصيال هَل هارد لاق
 1 داتا ا ارد موو دار د سعرح 00
 نك ذا ذاك 0 محررداعرد وابد كد 2:
 عاقلاقو ديل نك ناين ا ميردنزلبامع امجردازك لعد لاقو حب
 علا نعةياكازكن ل يراني د خا ١ ىقرصي ال اراب د ركل اقول ناخ

 د 0 ب مادا اراردانيدلا يا يطعاقد ناشالماد
 النمزاكاذو اثرصد ةحدذ »نأ ومن 5

 217 ذك نبل نيرلابا اراوعا ناكل م اةوارلعل لاقاذا .

 انوضمنأكا ذاابجا هلال وكانا مضاد نالذ نئع ناله لف لاف د 29

 فرص ومب هإاص و ناد الكم : رود رروفغ هرج لكل لضرب مازازه زرمرلا3َ

 ريس زرت دولا ٍلعسجلو اظذملل نال اد رحب دو وشوك
 : 0 د هنال قرصب+ 00 ْن أن انهم ناو لصنم

 لقنو ام اثتسالا م تاربئعمل كاذرج ب هريسمل نوجالد
 لائغم يل ىثس اظفللا نال :اسإب راراوهاظمل نأ يكر ورّولا يسم ز عع نع
 وكلا وها اودلاوإيف ةنامالاو يسرلا نع ارا نوكيشقح نال بد نالملرسل
 نيرلا فامملاوعتسا ]نال عصدلاوضو طولا نق
 عمس اذ ةناماووكو ىموم نير عالوقو د
 ش ناالاثةناماوفمق وراصوإ سكى وإ ومو! وس ؤوا يدع هل لاف اذاؤعب
 توك 00 نيالا نيعلا ليف ١ نهذال

 هد بولل لانعرلم نال اهأنوا ةرامالاو ةتاماومد
 0 000 نسعم ماخلاو كارا
 (كلا تلطمو ةناسعلا ف |عتس نازكلا ةره الو كاملا ته رنوك

 اللا الع
 هتم ركع زهتلجا هحزبإا قد تلال عواكل 0

 0 35 داو ١ غن أرنا
 درتكااهار ارك لآ

 سارق ل ا 00 رول ناله نؤصالا ول نزولا لاق ١
 دارا ايثاا 0 اوحرعج ارا 50
 7 ككتاب ىاملا اجزب وف لّتلا ءوف ارب |حكب
 لو رارشاوأب 0 اوجؤصب الامد و ماذاو ا باجر
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 /اوعك[ة سمع ناكناو الْمتسم باوملا نأك اذا اه كتل .رارئالاتشب
 «ةأرب | هن( عداولوادأعم ميد بالقمل توكيو اقلطما مازدا توك مت فرع

 ”ىجول اوس ايثمالا نهال ارازذا نول مم ميلع قدصتوا هابا هبهووا ثم
 نطعا لحرلاكولو م ال هدد اووا امكتْضتازكو ربزلاحالا اًنكو

 بأب ةعاازكو ملويولاو بْوللاب مار ارْفأ نون دل اقك انهه كدبع بد

 سار واف ازك ف يلع نالئل هقول هزه والاد هزساواهره ىرار
 ىامسأ كرف زمال_سرخالا مع ارازف اكل د وجب امنا هسال ارازق ا تركيا ناارمشم
 * 00 مزال ئايلالاتذابوو .مهارررهررو دامك 7
 لاقناد متردد ميد ماعلا درعزل مدد ةداه لعمل لاق ناؤجب
 ف ةدالملا نأ مز دا عداغد انالخةن ١, نآيب رمزلب بووزكام

 مددو موو نانو سند لصبال نطعلاو ايهم مرسم ةلئاكلا ذا نيلصفعلا

 9 ١ لكلا كلت لت لذ اهنلاو لاول

 3 | قوهو ءامطلاو قطصاخ كابا :

 م أعطماو ةياولا ممزل تيبلاكل كف ءاصطمو ا [هطصا رتبارب رفا نازوجب
 نافيا نالئاسلا هزه ردح صال

 دمتغيجاسالاالصرم رل مصيازكل طابهصو" ٠
 ملك تما ماعْؤصن نورالرلننأك
 ط  اهرملا وكت نب اع نورب هلل نك وز تاؤنا

 أهيم اهجو هإ نال ةغ ليخوالحرل ةليراب دا الشلارارلا وعما

 لمن راف الاه كلر ةشراو رفا صوملا تامو هل م_صوا نوكب ناوقو
 هب: صوأوا هثروو هونأ تامل [5 ناباحلاصأ_ بس نيب نال اقلطمال موس

 هرم ارغأب ب, تش اذا ازكك هب أنكح ٠ اب اعول اخلاص ا بسس نييهنال الق هل

 ىنفم نايركذر ل ولو ,لزفملا هوجو نسوي لذ طاصل اسسلا يحواذا
 لدالوا ؟مزتاذ تءاه اذا صول صو وا ثروملا تامّرمر هشأ ةدسس نمزكإ]
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 هي سي رو جي ويل بسسس

 لاي تسع

 ار يق يار[ حايرف لاك لاحلل مرام دب ارئالانا تترق "7 يو طرقا يقيز طابو اق ااا
 نإ شسعزاحل راني دالاوا 'ةلهجز فئالأ مرد ةئام لعمل لافاذا يعي 0 زوارنا ناكام ىتسيب اربد راحو"

 5 دةثام 0 لوو بال مرور خلافد 1100 0
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 .٠ انام سا 0
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 دالاس م ل3 لفعل ١ئنسالا وأفصوز ماخذ د 00
 0 0 ابطقسالان 00

 ب 5
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 ا ما دباب
 ل اواماذرا والأب :
 1 1 0 الصماد عد

 ولا نايك 20 000 ثتسالا
 مح وبال يا هزل ىلا لمار ذالا نال كنوع
 : د 0 داحا داوأ تما دلع نال نالت ع
 هاا ناببئعم إل
 + تار ارك لاح لالا دوي

 ٠ < صرلل كرءارضالا 5

  10 00انعم ' :
  2م راغغالا ! 8 دوأسل ,كإش اال نايحلا فحول

 00 نيد نإوعد
 رابعا نق ءاوس 5315 قاد 0

 رددوا ثياعو نام قدس | ودك حالا لعاهراحأ مونعبال هرشلا
 ةاابما اتا رجلتساوا عيملا ضع شضحإل صن 0 نيباع و ا ا نسل للا ضرع ا
 ناد ٍ:عصلا توعد هيلع 5 كا درهما اعوان يشم رع

 نورلأ

 كسانأ ١ -

 ١ 1م  00!نيلانال 0 ١ 5

 يو نمل راتب وأ ةنيلاسل



 نت قلعت ءامزعلا قحفنال وسلا لع معلا وبركة روكرلا ثور
 َهَعَف هوحْلانيددلاوم نععب ؟رخ سلوأ هر ىصبأل لال وهو لاومال
 بيبا ةجأك ةيلصالا - مرا جس الاوم اهلا و الشم 0

 6 هركذاهوخو
 31 ادع 6 عرق رس راو ماهر 1

 50 قالطالا مرقم ءالأب ث >الالعاعرش دى

 ما اعل ضال ْقاصحفرلا نب دولأو رمصلا ند وقل ىأ

 فرلا و - 8-2 3 كلد هما ارْأب درا ءرلا لع

 ,:ةااماعب دعا نقش جدافالطأ | تانلت
 نضل مد

 اذانج تالا قلاحف هيد كلر مانت 93 كيري ريع فد يعل اك
 ”ةيباعللب رهلعم 20 حجمحانب دنا اذااماو رضرم و كرا «رارقاف ناك

 ككَذو دل درمال ٌةِيسأعملاب .تناشلاذ ا هم تعمالذ أ لا نيروهد

 لا !نااعط قحط رحاو شرم هللا ةاح ا ماوانمهكن نأ [يبام تس

 ا انام 1 نيب ملجرت رضرمو تياودرداولأ ةدحأو ةلاحرنصلا
 صرأ : 3 ئعب ديد نيس م مديرا نا ةيزانيلا3َ ءاوسلا

 0 00 ةعبدولاب بود ناوالوا

 هن نيوالال نيدأاب ةرارهأ ع سكت نمل لله
 ©: شيحاّدت بهو 0 0 الج نمل ٍ

 5 ا ذال راب ف 200 مسو به 0 ) او
 ا عزام لقد منه لح م بوهولل نحوب قلعت ال هيد

 نو 0 ملاك وغهفو قسما يد أمير رمال يدع رقم رقم
 ١ 01 رب مضرم قوسجال رفا

 تشل 2 ل وأ عد دووأ دا اوأ ا :

 اوط ريل ول نتو ضرما ءايرإا ترين ئش روزا همزتعلا
 0 تسيل سدو: 0_0 4
 ءابسا لطم كءارل لع تانمالأب .زممزعألا حدب : د ذآفرلا نيرلأو

 تحرالصالا 4 و هأ اعؤك وأ هلام ضعت ]ىن

 0 أراد 30 3 ركاب تاع ةلداولا
 : ١ رضا 'ناح 1

 3 0 16 15 2 هزاع 0

 نكك
 تل هب حل انو 0 0-0 مملة 0 0 علل 41 8
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 0 ذارما فدا نوما نمرم ٍصيرملا ثادلا ناهر ىرحي اون قد 9 هراز زرهاوحركذ ازكه كب وا يبد صدرا لعن اك اوسو صضملا
 مير صن 000 مصب زخملا اونرار هنا و م1



 ياقلا هءذانهاهرازف ايبرلا وط مايل 53 اهرازذا مكمان امالرك د كيلعملربرم
00 

 0 نير

 احر ماهل نو يبامال ءانهدلا ى هرارئاز اجب هيلع وك

ع هلع ور ضيق كارل ئ
 قالا انالخاربب ) تاس

 وكنا ناطشمالا لن اانت هب ةرلعمم كتم اهنا ىعا سلا نو

 تأ فو ند هيلغوإ
ب تزااأ تضمزل و ١ ى

 د اهرهم: انتسا

200
لمعمالو حركت زعتن هنأ 

 0 ة

0 لوحيلااشاهعلط
 هيلع وأ ب ذ نهنشم 

دمتى ع و] ا حاوا هئايبتساب هرازدا ركل زل وا لاك ءاالصأ
 

 0 ثءوراولا 0 زأ اج لعمل ايد تموج هلو

 0-0 ناك او شارد اكد ال يوكدلو

 ةرأ ارهاب -35 ثلثلا نم 0 8
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 اعزاو رن | يبجايع ثيراولا تحب رم ردو قأ هرمز شا وْ
الرهئا وشال اي

 مز

 «٠  ىلطياررفم ضيق ذلامح هذ كرفان 3 ناكل 2

لاتن_ر ا ذالا اد نك 3
”"ةاامرجبو بنل بسي

 : 2 

 مهجور 21 هبنجاهو رانا /

 ْ رات خلالنا مطعبو س ارق لأ اص نام ِ

لابوبجارت داك
مووضل تما هتونبب : ام

 ند ال مز !اط

 ب 0 ءداصياز 2 0 + :ببطنال

 : ا ادناه بنا 0
 - 6 . آف

 فذاك 3
 : دك - :املعلأ ن

 لص ىف ثارول ا ناس م 1ع

س !.يحمالغ ون قا اذان وجب
وول ل رالوت هَشمو ينم بن

 را تمل 537 

ايجطوش و ةشرولا كراش و دصرم ولو ولو نش تثي
 اللا ل

 مس بنك نى لثسواو ناو زل 0
 منا هنادي رص كوست نع 0 1 مشل كح

 يدر ص رركذ قرصن البزر ا تول 00
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 0 اح ترم للولاب ب نرأ نأ مز تادو !
 3 0 0 هباهرنع وأ ارم نهر نازاجد 5

 ا ولا 0 لجتسراو ب
 : نال اهواك "لاق نا ىاوم
 اهبلع رنج اه ددراهسن قامزع لعام ازل ١ةمنال ': هرزيع نمرل 0 اد 5 زاظ ناكدأ ةرزعم جالو دلال مادام ومد مزلب الك هريغلاؤ1خستلا ١بكببد نال رنمرلواتعداو ٠ نيعهواو وز تاز داك اواازه .رازدالابايعز ناس هبرفارعهاهكرص 0 ١ بمد 52 ماد ةالصلا لإ

 3 يا ادا 0م م, رلوا اخت 0 والا )نت جينا اهركؤ م اههمه يصماالا ىترصا] هنا ,ارما سورل وهدا عرا 000

 0 52 2 5 سم
 3 هاا ترئانال هل ١) ثرال ثراو ْئ كَ
 ات ا ثيحوضيرهلاهذ نوضضنلا باكو و مل نال حالا مدع راع بقي هس لان قاع اكو درد ريغ كيرف عضلا ةوهد مرجب هلام قاددعار أ نيس د رفا ناله : 0 اريحب وا 0 ا فو 00 :داربللا
 . الش ماجر وليزلا» هركذ ظ :نقيقحئراو داك هازتاطط م غلا ( ادام لرتلاةاجا ديال كلا نص ولابد وزو قح مجهر ثرا ةيصولا مدل كسب دش نال رز رهنصاخ نامل اىزؤحر جيو نم ةيضو هنال ع اال هلع نا
 م 0 0 '

0 
 نيم الارخ 0 .., بح ماكر اتم راك
٠ 

 الا٠© ىف لرايو هد راو  5 02ا أند هوح اناس زارا هوبأ تاما ذأ وحب
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 » 0 تند خوحأو او قانآك ثا نعتاممت ناوا

 9 مي امةوالاز فَلاَ ميج تضل طيش

يأ نأب نيدزعإ هل تيم يرلورح ورح رمااذإ,
 را هأ

 ؤاعضارملا فبما ورك ا -

 كراع ا نتاع ايات مارس .دالأ 5

1 نحت نب عدو ىوانف روى وسأل
 

 اصلا نع 0 6 مه 2

 1 يانا طحت 5 ترث 0 ا

 00 الكل نر 0 دزعملا
2 

 | رطل ف ةرتضا ىو اتملاو ىزملا هلدمو هواوس ىواع لاق

سموا مراسم دير نم هسّمن
 4 تالج دانس ةدوحلم دلل 

 سكر سلا رع منص وول زا لاق.وهلاقو سل مسا اذا
 م ىضدل نلاح هسضْنإلا ملا ةداضأاعثبو ةدواللا ؛ ةوعولاو

صلا ب اوابكزاكمبا مو بأ رد
 لئاعلاايهاو هبص دو دارخ

 ريلعرمت 0 0 رض هلو ةناملا

 توجو ايزحو ئح هر اوجط سور ملا

 مترا بصر كرا لع ١
 " ريخاع هيلع عرلا سم نيبال فإن نام عرلاو ١

 دمكرنكل دأب ىدلل فيرغت “1
 يلع لا

 / تكور زم أمهم مركدامب فوعرلا فدرخذ نمارها لد 2

 تقطر نمل هذا ةرئامللةداير 0 5

 ميلع رلاواهألااذ داىوعرلا لع تكتجميلا نايتس ةفلعما اع

 فارطل 00 موعألا هناك رميا 27 ”رييقلااتحلد هيلع نم

 اك نم

 0 6 0 : ها يللا سدت 0

 ل 120 ا عل 0 فدكلاتامانسسو

 لا ثودْف احلا علا ذا تفحم قناشنلا لك

/وص» للا يع كا دع
 ا ان موحملا ىو ة

 ىلا ىلع نيىلا ذا عدي هنا ىلكلالو ن اضالو دررمز :زلبال نارماقلا

 ثا نيم طوس نعةب ايلا قت كدرلا لعدد لدقت كومو

 قرا ناقل ممل ىراذ مانعا طووب علا ياكدااذاوو ملل ة 55
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 راظنالا هداطم جدال ولاشما ى قرملاو نيلا بوجت و معك امه نانزلاتالا الج ناضلا مهد عرج ولا درل بحيم ال ذا زنعب د ولادي فرعا اره رسيإ نكن لا بوجواركسس ناك ناوزدال بلال اهالاءوم
 تيزيفك وزيفك هو لاو ةنام لوفي نأب رس درزك ع داركم . هسبلل ابا م مسحوزسارركرزؤ

 كلبالا ترعدال يرلأ 0 ال جادا 9
 ناو .

١ 
 5 24 ا نارنال ْماَق ١يى علم يربام ن .٠
 يحلو يرفلا هركرذ بافإلامار نضال 4-7 . 0-0 اد دا هبلطأ عر طر 9
 000 رثجوارهجو هدورح 0 5

 ةيئارشيكن أرب لف ١ هرانمحا نكما نان لومسل  ىدااذاوئ ِك بحارانركزلا ردد هياكل
 اطار 0

 باس !راىلبا رو هدورح رش نا تارشأ' ذاكرهو هييحو هربرُك "بالف ءولصت راعم 3 نوب ناك ل طوس نال شرك نصر ال نع اع ناكو هرانمحل نكي ذ ناو ملا كر اثمالاب نقر ددروصونع
 هو وول لحرلعوتو لكسر واق راصح كم نولي ناامالوتملاو ليوتسو ١راّتعاما نيعلا واتبعوا اسد ا ١ٍعرلا نا لصاحلاو أضيا بم لاطجةناو لعدم دب فز لن مويالو هركزم قط ويتم لجل  ناكول در هعلاوح تنينحفأ دنع دلل دنمربالو مواساو دورل
 ا اهزمرلا باك رواه 0 . لل نأ اع وراشسا رولا نابي + ناو دشن ليفت ىنل رولا وزفصلاو 1 ئدي نأكله وأ اق هنا ىررنالو ةسراج وااو و ممصع رداز روع قدا ةبيأع نيعطىوعرلا سوف ناو مصراميراعلا لوصت فرك كذ

 : ةراشمالا 6 ا ئقاوا'سولا ى وعرب وصخ /زهلا و ينل وذ 00 الو لا تح بزب لملا قد ىلع رملا ناب هناو عرق و مسسحملعووثم رك عم :نائاىوعرلا ياه د زكه ةياتنلاو ماقول ف هلابصلا كفو رق وىوسا ح بيلا نعت ارم نايباالعرطو ركن ١ وارض ىلع ىدجلا جروب نصح أنلا قل ايش < ىوعرلا ةره نفع "رأت 9 لاح 090 نابل تلكود لام رعد تري ةنال ما نا ولا ماع ركذ تهذ تناك ميعرداالو كلاش ما 0 ارك نب عم تصع لاق املا نعيررلا بحاصإّفنو هاوعد
 يلا هوب صوم هود قلة اذ , و مزهد أمك موا وذ نك مطبااو

 يورس



 ثسالا طرتشاربلا دريل وعرلا وع :الذا ار انقعوا الوقنم
 دب نب لوعملا فو ملوذ عة عيرئلاررصل ال هاسن ىوعرلا تلطع
 نارك ني ىف صرلا#وكلاملا ءارعرب 3 توك دق: يلا ناد ضدامد تح
 بكراالداضباراتحاا لمْ 3 هزل ما شلالجال جيابامي 3
 قانا وؤ صاحام سيررلا حا بالو ! اني لولا صصخ كام

 /بحوئرهاذ را ترانفحلا ىىبلا توم
 زيا مدرس كل اك ريئل ويلا نولاتحا برك وش دجبو ىرمو لا
 للواتحال ده يل رخال كا ءراابأب كرم اكرينعن لج

 دن 3 تن ايرعع و بعص كل الارب لا نروك هش ميش كك تاي
 0 فو نربنلا ب معرب علا ةيداشلأ ميشا نا هبلع

 5 اهدوحولامللع تعمل تبل دامل ةيزاوموليوالا جررشلا ةلزغم
 ةهش لما سيقف وغلا ئةرهاشللا لب هرعب دتاشالا كلذ
 اه ريع تل ماس لاك ار 3 رعاك 8 3 ل

0 0 لاطب 2
 

 يمس لايحالا ارهلوزب ةئااطملابو ةربق واهربَُق

 َُل 0 :ةلعلاوكأم ارا 3

المااركذ بوحو ناو نع يلع عرلا دب نول لا نعا نيالا
 انرزيعشو ةبل

ف هناركذ د عنا ( قد د صرخ يلع عرلابب ناو_ئرملا قح هنوك
 س ق

 ٍيرلارب نوكب ةمطانلا م ةملاطللا تدرب ىوعرإا مكوك يلع علا

 0 0 دبحوو 0 ,ىرلا 00 قحربفل هيلع

 راق 3و رق ىف عم

 ل لل كوع 000-5 ات ىلا شنت 0
 أك ىبلأ نال بابا انه ةنييلاكو فحص تلا ماعوا ةيلاباهنابنا

 يلا يرق نال اعضاوتب ناريه فعلا لو اج ةرهاشم لوما ظ

 ”ءالا نكو دورملل نمر لمكان ١ ا نهربي و لع

 ١اهراعو' فيسحبإ ىنعايو شمر نما نأ 0

 ”ةنيل لاا نيموبا] هنا نسركذاس مر رولا بحاص هن احرز لا نعةتخم



 00 نال ىلدإل (ل نيالا تلا زمعم نع يعي رص ليو نارها ف 1 ا املا ملع ل ب فام ون
 و مرازادا ةئيبلا هتناككم ثبت نأ ذم ةزحلب , ىرالاذ 5
 هريغ حب الريضلا ناك ريل ابريلا ندْره !اذاد حم اعتماؤ 1 انال هرب ناوريلا كد ري نم هزخل ةيالدؤدلل تول دال هرب قع 507
 ف ناكاذا هداك' هدوجوع ةئاضاولل رعبا ١ ةمائخا ةروص3 نأ لع

 0 ااطدنلا .عدو”منامالاركذ مرع عا ىضاونب نإ نوشةناما هرب ظ
 ارييهسم ىفحإلاو هاوعا 0 داك 0 : ا كانا 0 ةئادا هرب قنأكونا 0 و هري قهداؤ ااا مالا و كشرارلا نحب و ةيكللل لم
 6 ناد

 5 ناد رم ع 50 0 ١
 افلح نا م ورب وصحنا انما 0 3

 رزيرمرعلا لمعت داث لئلا لعرمو ناطرالاو لموت ءزحوا 0س رطل معلا لي'تكسولا ناب ىلا امجد ١ ناد ْمِبِلحِب لص نإيئرلا ل>ال رائعا مل ان لح: نبا مهب منادوقتو اسأخا ناذ 1 يالا ايبداركنم ناك ناد مبوب مهر ىرل لا او رفا ا ائل نما طورس الع ه ل اا 00 1 0 ل
 ظ ناد نسكب للعم نايا مور يضحنا لوقو رةهوضلل 1 لصالا] ”ةنيلا تااذح بجوم نع عراب مامازلا ١ ناك اضغلا ل 0 +. بمدرب ارخالا الرا دال ةيوصق ١ 0 رجعأءاو

 | اج اباد يرحل ئلكد تلح لوقو يذلا هركذرةرلارم ا ْن ىعع لدامبا] حلل برك كارتر هطبالورك رش سلا لذ رلعرداوجررع نال هناي ولا ربحوو لعجولا اذا
 1 لك( د يعل وبلا وا وربع ملا بلسلا لهجه ىدااذاازل هز 0 الا ١ لع نب لا ىراوأ نبا ا دااؤاا 1 الا 7 ةرلل قالا داحزنا ةرطادج ىلع 0 7 ىجالاركا ورك ١> يلع وج قراوأ صحار ١ ةرول رحت يلع تعواذأب ع :الولاو ىاًسالاو فوفاو لبا ف او مج 2 3 . "سد ىورطسفف اوروف رفا شم نيئالو 2 ل الا توكس و ماصم ضلت ماهر راونؤو

 و 5- ان



 مصمئدموا نصعنحموا هفتحمزبا فرلافورعم اع ع داازا اكو

 9 ساس حال او هلاوملا ثوم كل ناموا ميلغ ف ورعملا عوو 3

 * لولا رممدمو !ناماوا فحم نامللاوواكتلاقو
 ةالانعدااذاانكدرجإلاركلاواحاكتن يلهوهوا ة دارم (لعاجر وا ئق
 اىحفاك اوسرملل ازكوركتبوه و ناعللا بوحووانولاب فزملا يلم

 نامه م ارسادؤا مقرسلارحوزإل برش وأنزلا كانت هسا نجرمل ايوه
 ب ال ىلا ال فز انحخلرك اورق زيا ضال عوا اذاَذ فزقلا ىك

 فاماو أتون رطل ال حورحلاب هل اكان رنع هيدا نحيف تلاعلا

 ع دارا ١زالاملالجال نان قراسلا ناك كولا

 'نيى بعدل بوكيج لل ام لوانن عواو رقرسلا رك هدا لاند
 نتع ىلع نابأقج رن اواالاءا.حال ابدوردلا 3 ناسا نا
 اذاىتح لولا نإ قل ةنيبالو نر ل مهاسربعلا عراف هسفت زب ةييع
 ابنا اهر سلخ عرت ابو ليس الا ممالا ىوعر وأننا ال ويعلا تمن لك“

 اطيقسن طقسا هاوادأ ولا تامو تيل وواازهوم اولو نمو
 "شبل هاعداول هنالرش يوعرل ا هزه اتت اكورنم لذا سيتم
 امكن يؤطلا روضة ىواعرلا ذه ءاهر اكن لاتنسلب الو هراذأ

 فن بن دنغو ناعللاددوركل كراع تسالا 0
 لاف! ملا عج او نال الر رمال وكلا تال ناعللا ةدورذل 31 هيل
 اص اكول 'ياراكن الاشقر ترعردا ىلع تما اذاذ هراهنا قفص

 ررتج اريك 0 روك ضد لكن اذائ حل هف ىومالا هده
 نا مل ااذاد ئلحالو كش لرسم 0 نيىلا نع

 ابثمالا هرهت فعلررلاو لإ عؤ ضن كتيلابرارقال !تكيال
 لعجالايثن لا نه لرملار 0 نكميو تي

 امل قفط كوتملانا ناحضاكووأتن ثدرا ودل ا طرقت ودل كا ٠
 3 ئتحي الام اهتلاواافح أن صل _رلاماوا رك ؟اهنلا

 د ع نيهلا 06 نرتعلاو دقاننالاوثرالاح .. 
 نمل نا ينلا نال اقلط ماإ نك واينل افلا قتلحال مدا عنفتوت
 ميرشم عراذنأككلملاب ئندل اكلامركدا ةفئتملاو ثرال اكن اكل امان مح
 بسلا ال زعل انش كلذ نأف لب هن اهالثم هوحا رمال ىلع ناعم ىن |
 سهل اًنصؤمو ءاهنلأ لع تعودانأب. الام. يمن نإ ماهللا ف تلجئازكو

 كيلا لكل تب الو لانا زبك اف انا لك ثيحفةمسلاوا
 تلال ناو ئائتالاب ئلحاالا مرضك نانا لالا الكل وبلا ف



 وح صرعب

 * لاح ةودالإ لحرلإ وعركو هرازوأب شيام ناكناف | مرنعاما ددرنع
 سن اكناورا رنا |سرتع لولنل نال |هرنع ناك ةو الا :ةاراعوعد و
 5 ةوخالا ىوعركن مل يجال هرازهاب تبثيبال

 + فرب ناملاو ف لقال تلح زا قرأسل ]كنا نا
 3 ا امايل ١ ميخزجنو ناضصلاو لوكتلاب تيبالو ملفتللا ناش هلع ط 4 نال بمد رمصلكن نأ فراسللا تلكجس يا

 3 2 أكن صن وأ سلا م 901 3 ًابامراج-نوكب نالطلا ق ضالخ لاو ناو
 زين نارغضو_لئجرلا عب كت ناربولا لك تشبيه فاضت الإ" لاك ف رج نولاكس الا اىلاللا ًاهدوصفم نالاةالط يلع ا 0 تاخر
 تالطلا العرب تطحابعيإبف

 ده فرز و 0 ل هال بزدلسو سل 3 ردوا عضوس ظ هاىرجماضمملا نود زل ميدل مسد) 4 0 ملومح مشد 1 0 ُف نأ ريالا محو ينحل راع اهو مع .ولا نسل 18 ا : اصح ممل هاذ شأل ويعم لرملا انه و ةرد 0 الوماال كربلا 2 0 2 ا ا
 و بو :صاضعلا 0 دو رملاك وعملا مك_جالداهوتعم مهوععسسس
 اذكو ارماو الخرككدلع مان |اذاام نالخ ةبرلا
 لفل م هجم نحل اعقسي ةررمأضعلا نإ مق ةداشم ادعةراهتلا
 0 ا نو شيرال ااه ب مزعج نم'يىل وكما قو ئسرك
 نالطوملاب 00 ةدا ب يح درسلا قو ناّصلأ نال ىش_هيارسكعلا كد ةيرلا ب خرمجلا عرب طرا والفحإتملارقا
 بع نال صال انهو لاجاع وم اانا د رطل ىرعتل 0 يلاملا
 2 رانا دس 0 انو ع[

 لنج ند 1 اوررؤا حرب عم
 00 9 نيك دارامربز يا داع ع

 وج +

 ناد



 هج دست صك - 3

 دم ايذا نم قمل اص َن كم اذاوب زونلا ميلعنمو م وحو زعملا م الو وضمعلاب هطامسا كلعازل و نسحلا قحرب دنلا نال هريزعب كن ناف
 قمح رج ئالذم لاو سكحل اب مذ ماكحالا تنأكدددا ّقح ناك 0

 ىراعتد نال الأ سيلا ىونحلعبنأك5 4
 : لس تدلل هم ا :

 + تما دس ناسا عاشلا > 2 كثاللل تزاجمبردلا ثد_ هال !فككلاهصشل فانا
 ناجل مليك بلط ورمملا ق ةضاح ةببب ل عوللا لاف اذإ'

 قح مضرش ببدب اليك مانا د لث يصمولا هنن "ل ضك ضب نككو
 ةببسحقا لوف رمملا و اح ةيسىل لاف اذا ثملنفلا مدعم ىعرملا

 .ف ةرطاح عببلا ترأكاذا نالدل ازهو لك ف مود وا لاقو
 اننالاتلبكم لل تبدا قناوو د نادع نغوساَعرملل
 ياهلا نان سوي ىلا قانتالاب نيج ال كد نسا م ةرضاحنن اما
 لوك و ارازغإب لاهل ىدفحلل ]صولا هيدو مرمنلا ثردل هتح
 يغدملا لطب فلفت ]تان لاّرحا ةئيبلا قد طاقلاهصت
 ترم ئلخل تود نأ ةَجيص هالو رمللا عراخ ةنيبلا تن اهاذأإك
 كاف هنييبللا ىويلل مالئاو خالصلا غول وفل ةدببلا نع .جلا لع
 هنيبلأ تءامازا [كرجلا نورب هننح ندملا نول الد هتيم لاقد
 ةيلعرز جند هنال صملا هرا>تنأكاذؤاام َىالكرسلحلا ىق ةرضاح

0-2 

 ًاقاؤأ هكتح ف تنسى نالوا ازجاع نوكي هور

 فا نعدراوه مايأ ثالث !]فكتل 11 ا
 تكي ارأ اره ةيبنلاو لماذا نيب ةددةرردالد ركصلا وهو ةنبمح
 سلجملا كلذؤئماخلا وخد نإألا ممرال 0 6

 مالا محم م هر ارأرنا كلذ دأز هذال سل رحال ملياازكو

 ناك ناواياجر احرسلج هراولحراذاد راس ثبح هحمراسل نا
 مسالا 3 كاهل: ةنيصااررعم ثحبب لب اهمر ليال ةارما تورم
 ططشرزمت هناكوريعال  طمحددأب نييلااعاد اهرغو

 9ىل هىضح لااذا الأتاضلاو فالطلإ]مم
 ني سا هامل هب فيلم
 هبا م مقناو مع لش نأ 5 دج نار عم
 201000 راع 50-5
 م سالش لقد تعيلوأ ههدأب نليخ انلاحن اكن نم م 8

5 

 ع



 هخالطاب ثرملازهو نوفوامد: ذاوالااوضلختال وهسامالا ملح ال
 " ةالابم زلم ىف عا و قانحلاو تالاطلابنلحلا منب
 ْ قاوعا متم! دال هيلع :اؤا للا انزتوووفاو نيلي الأ
 . دغاشلا مودل بردا لا ملعون نع
 | ةماعلا دعا ةةاوعاتب كراس هنا عدملاوا

 1 ١م ىلؤلاو ج؟ عرلا لع علو
 ' نامل 10 تامؤلاب ضاظلخدالو

 0 ييلاك نامل ءاو دم و 0 علا .نامإلاب ديلا كيال ىب : اعرب امك ءمشدنبع اطلغولالا حآصواب نك 5
 70 داخل خيرا دنع كال
 نم معد ولا محلا نحإلا ة 0 35 بكا ااعرهالا نا ل ىرلا ةساد
 . هاعداىرلا لاك 3 الهوا كبلع نالعلام العلا ف ملام ملا
 0 هاشم ناو ظبلتحلا قِيزب اشم ناورنم ئهسالو ازكوازل وهو
 ظ ماو ةدحاو نيالا رمزلبال ذأ نيدولاىركيم 53 5 0 نر
 ضضاقلا ىل طيلقلا
 اال ارتاديلع ة اوتو سرع 0-0 1 1
 1 تايئلل لجأ 3 1 فكارصملاو دوهيلا فاح 5

 : 2 5 ىتي ل وسرلا ىبل ىلع

 ظ 00 ترؤبلا د ا يرلا هساب 1 احل
 ١ ”لفمعت هال ناريملا ىلتحت رلا هس! يطا وسل بجلاللزتاريزلا هاب
 ْ 0 اوتو
 ١ مرفت اس بل و ملدا ئل عمل صرالاو تارسلا نا نم
 ا يواصل اخ هيد ايلا يحل قلت ال هنآ" محملا نعو
 و لتعمل لاح 2 0 5 ىدرهيملا م

 05 تياةمانلع 8 رم 1 ا ا ىا
 ري رحتاادمعلاو ل 4200
 000 ميلا نأكا 83 بيملإبإم ي 7

 15 1 او فمكخلادّىالاطن ١و
 د 6 نال يس نأ وأ انك يدار واائالط .ىااحامت بلع 0 داوأ

8 
 نايس



 يت تايبالا 200 اهات ئاججتاهمامحا بايسلا نب
 اد سّرجلاو اهنلاو رلاةدلاو قالطن

 ا 1
 تيلخلا نأكت 0 14 ادد ويدوت مزمم 1

 تال هزعا ١ 00 خدوصْغم اوه ىرلا]ص

 : 0 نال تلو هلوهدزديرتلا وص د ضوتعا اع
 (١ ىوعرب ادا : 5 ةلالا ١ضرعناوائئاد بيسلا
 0 كلا 0 ةل املا لعةيبلا < 20 - عرم اربع 1
 م ملعت 10 الكلم حارس 0
 الاوه 5 مفيسحل فا لت ببسلا ن أك ازال ضال
 يسم ا هر كزن كلذ ناي

 2 لضم من عيب ن اسمالا نا لوشم ناك/يلع عملا ضوازاالا امئاد
 اجلا د نوف تار معَتساَل ىزلا بسلا امارف اع دز م

 قو رحب م 0 :ركدأود تا و ا

 نفل او و أرحال ان بسلا كمل كلا قالا ايس
 0 امل لت طا ىألا

8 
 : لوفبإم

 0 وادأكن 0 مس

 ا اكسلد ايمي انامل اأو ألا 0

 اا 30 نم ندلوكلع ّ

 " 0 كوعوز اعدل 0

 000 ٍّ اذ اهدا لا ىوعد و

 هك ا ةال تيب
 قش اذىلع نالاريرغنلا قحلاع ول اموددإب رب ىوغدْق و نالا

 بوم للمتعلم ياا ارت سها

 نلك| شون لع بلع ار اتحل اذا نصاّملا نام امل عل د رح

 سرصيبن الاطلاق عا كارب مد بسلا ا را

 3 بجئلذلاو!تعباموج ل 1

 1 رمعت لاذ رتغجرزل ىلفنلا كرت نوازل

 ساق اذان لع بموت ازتوتم أك

 * لباد عانت انما وبخأ ”حنشل ءرموا



 ١١ رولوازكهتمعام ساب بغهل اداونعلطام داب تالطلاو | يك امدهاب - ؟اهملا موعد ق لوك لا ذوو هنعبامساب نيعلايلسبحو ثبح اييلايل
 ١ ىوعد ْى مسد بيلا لع فتربام ببس ى يا انه ملال با

 07 نايللو انثإب اال ط اني فلطام ,متأن ببسلا ىلع نمل كم أذ ةفنعنلا زكىسسملا 7 ٠ يلع تعوااداام لس ككذو مغترب .امم ناكن او ببسلا ىلع ضليخ 3 ىترملا ظ 10 ٠ ىلذكلا ق ناك اذا الا ه نيب اك صاحلا ىلع ئليجأ اد بلع 0 عرلا وترد مزقت يك هعارب ترن قد بابسالا ةره نال الثم نعش أم هدلاب
 قفنللا قحرايلع هل ام هدب تلحالو رارلا رح تيزتش ا امدددأب ميلععرلا تدل حراوللا حشى دا اذ اازكو ميعرملا يتسم دلل دلع أبن نلبكر مد تأ ةغف لوتبال د انلازا ةقنفملا نحكلعاملاههسد إب لاخلا لع
 |ىند نوك ةزها رهالاواض اكس وذ 00 لذنو ةفتعاام كا املح ضف ىو نكاد 1 ٠ ابا ماتعا ىدازد 0 اكو هيلع ربع ا 3 من اتلاف نلخلا عاود عشارب متري موا اما صقل ةايزكو ناركوأ لد وفم انسلاءابا تلق ار د هفضل هيشساا هن اّمملا رابع ,تره ئهنر املا نيبو ىذ الا بهرام لع ثلبخامر هن اذ ايه نوعد لو لاق يحوم املا بهم ىلع ,فلح لاوحاركذ|هد كنا تاَمسلا زمول اوارهارب ال مضحلا ناكاذا هب اقولاد ةيبارملا ن لاق ثيحبهزلا ىند اشف ناكاؤا اره ذااهحدرشو ةبارملل زكر يب احول امم موهمملا م

 ظ سل 0 نال نالارحوهامهمدأب ]ص احلا ىلع تلكالو
 داف رد داتتاكر طم زح لاب ماكل اربحلا زكالر معوت د رعد مهاب
 ىلع قرلار ارك ن اكمال نةلارحوه امو ةرجو ام لم اهلا لعامرش ثللخ
 0 ]01و ريعلا ص مس زد اكل ارحل ىلعو يبل اد ئادقلاو ةدرلاب مالا
 لي ملسالا للا يبلا جند ارنردلا ىف نرتب ذأ امل ابحلا ىلع ىركيالو
 3 هلو لوويبلو ثراو م فاحلا نولي رع 8

 ال رق تاتياءزع ام ىأز نمو ملأ ٌ 3 0

 هنايا 0 أنيعواا سد ثراولا عدا اذا عب
 0 لطر حو ولذ هل بوهوملاوا فةشملا لى دااذإ امالي ثرولا ضام 00| محب ثرو اول | نال ولا تيما لعرلل ناد ىعرملا كلم نيحلا انا محبا

 ارم



 داراو ل ةيسسالو هريع نعلا نال>ب ى داذارصي

 هحوأجلا قل اذ نك ن 0

 0 ا هفغفلاو'

 2 7 م تالا 7 0١
 0 3 1 1 3 مالسالا

 208 انمي نافاذ 3 ماذا انه ا
 0 ا 0 دا

 را قابالا نأ ناو رمد

 مين انا وزن اكوا هاو 0 ك0 9
 تبلطو نمهرتي مولوالوأ نصرب راموس ا نول 0
 لعتماكالو معد وا لهل اناث تلح عدوان لهذا نسم ىدلا
 يرملا سي ع ئرلابلطولو ل يملاوهو مرات "نال معلا
 قملاولو دلصتتالو رخل لحد لع 0 هدد كيلك

 ملي يدل ننزل لال نهولا رؤس ريغ ندع ماو نهارلا
 ايي نلح كد نيررارإ او ئهرلا لالش نهال عاق ل01 .ٍ

 ماعلا نهد ها رتالغ كانط تخلو لرعرنع ءاحضوان أكلو

 0 اوذاو ث الاب ضائلا 7 ا

 دءاتتأعلا قدما 13501 لس اهرب وامي

 اس ا ع 0 ثيإلا

 0 0 ل
 ىؤعرلا 5 ا ا مرغلا ارهولاق م كفا
 8 دك لافندر 0 1

 الق رت و تالا لعل م رفاتساوا ترجاتسسا
 ندا ا لعل لاخلا لع هلا لك 5 0

 أب ءدوملا نالح 2 اذا ا ناىن

 منع وسو لكوح نإ 1 كراس قدس 35 0
 نصي بس

 ١ 6-0 ياام طبل

 هةننعك, ىرذ نهو

 جس ا لابطس أذرع مو 0 يدا



 35 هب + ---- + _ يسم

 ظ 522527111111711 ظ
 نوىجدرا نع ودا صرنا عع ع 00

 كل ذو ,نع د١ ىصز دراج ىع كلل ذاصو هليبعب ىرص
 5 3 مكاوماب 0 م.لعساوصلات مضعةنايم

 .١١ صح

 78 قا تالتخالا توكي نااماد يرا شألاو ل ابل اسهم يطعم نادك نا ىراشلل كلش نم ناسا 5 الم هداك نانمع دااللاكالهممو منسم م نك هه ركب ناامأ فعن املا 25
 كذ :نأيب ىئباباررصرت 2211 واةرحد هي ماوا وهرحو
 1 | حادا وفن دةالملا هيلع لوف هود ل صالاو كابس
 نسدانل اغيب ران زحالاو ناجل

 نما كي ١ يلررد ى نامل ىلتحأ
 كو 1 ءاوعد لعاناهرب ماتا
 من 5200 أن هدا ّسللا اميره اا نان

 5-5 0 ١نأب نملاررد ىف ناعنابملا تلح اذا يا
 لحم تيعلاب ىرخشلا عرعاب منا 0

 ا ناين نصو 3 نالخال الد را
 ذأ 53 كانا حارا ةرساهاررب ما ىلا ورحنا
 ا ابزوا ىرتشللو نأ ا 4 رناملا

 يلا نهربلا نأكو ءاوس 0 ةأوع درود أن هرب نلمح تاد فلا
 ا 1 5” اجامل 116 درب 7 'ءاازره ىرالاؤا
 اآوأىا ءارلو قنالتخالا وانقلا, ردة تالخالا ق كاانيرع
 قرب لا تنل نبروملا ب عوومارقنس رحادأك اذا
 ظ ايل ناموا كرشملاو ارو ليخالا ناك واه مابلاوهر
 ه ناح لانو« 0 رالف مارد
 لعاضرتشا]: ىريْمللا 1 0 مبا

 ىتنا هييغنن لكن و ربحلا قول ن 0
 1 ذاىرلان ئناصحإكد 0
1 2 0 0 

 شط 2 دااناهرت يبو دانل انك داما وك صرت للا 0 :٠
 رملا س ىف لاح نأب 2 لت قاملمحا نأ يا
 1 نهري ضر 13 رحاولاريجلا رهركتب اب نأبلا لافو ىلا

 ظ ساند 00

 ب ا ا م أ يي ب ب ب ب ب ب ب ب بوب



 كيرابلا : حا ضرب ناو ةننيبلاب هأوعدرزد زنا قبسام لعام مكامن
 0 رثكأ نعلا ثءلابلا مج نال وأ وبمملا ت ىرنشتلل مو لوا لا
 نفعلاب ىرتشلل | حين ارحلا ناههأن اتت الأ جيلاث رشلا 3

 مادام زاعوحا نهرب. اردن لع لثلارصل
 هنوقد يلاراشسارقذ ةيطاأب ةنيلا 2000
 1 روملا تقنيا نع 20 فدل تيل نحال ناك

 ملا هاعواىرلا لا قصرت نا ١ دكا ةروصلا يعكر لاي

 ملا رعد صرت نااما ةيدانكاةوصلا قرنا ابل لا فدو هسلأ شالو
 ملاتلا# غيوصلا ىلاقب دو دل نيكل د3 هاعدا ولا

 زمالاءاعدا امهم اعامنم لكل انادزعالا لمد اكتر ناذ
 نم نهيخت نمرب الذ ناد يرق لعدم 8 نئلجنااماولخكال

 1 47 اثارق >< 31

 ١  يدمشاتدا 28 0
 ع 10 20 5
 - "1 ل رح نط م مادا عد

 5 7-00 1 كرت دلاتاخ كايا
 0 كقرتعو در امذ الارأب 10 مبلل 0

 ا 5 لولا ةر 0

 0 0 ذا 6

 0 10 6 نكس تلا
 2 "تان ابزي داس طلسوا ا 5 نم حلس (أبازا

 «الس اقل الحا اذا انادي أمرا
 3 0 رو اياد شل

 مجببملا هر وو

 ث 2 "نرش ابلأ بلا لع نييلابح هائاو ١ اهلا

 :1ا وركن 0 ركتس يال
 1 لاحأ ق تاكل ن داك نأ اناو اةرايز

 0 3 4 5 اورك ص لاو ويلاه ذاب يع اهرحاذ
 مس مد نيبعومأر اصح ركب 'رع خالد لربما ملت دسعلربل

 لبق ناك ناره 0 1 مولا |ممنملك تل يك ايعزم نول امسك
 ناس ايلا نل اع هدهد ن اا

 يي رجل امال ب اءاو يحاص ]عاش ىعربالاضزمانلا
 دانه مور“ ا إءاطترما لص مكمل ترداوهو صنلاب



 1 ين هان ورد هكطولا مداصنااذازح 1 حالا اا ,ىزلب
 018 0 2اناناوومتم لوما تايهنالخلا 52 جول رالف
 | ولا ردد ترق حا مزج كتي اوهدس أي
 كل !رهىل هثابلا لاّقح نورتع مزود محا صاع ه درب قاب ءأح
 ] ا ل 0 ضيا كادالّرحل اره جك الوا اتعالج ىس هاوس ىرتشملا ل وو لوعلاد لقزوه 0

 نمل ١3 ىالجا نزحت ناكناو ضيفلار مروا تاو كلا ٠
 20 ابر سب بلاد رن دامزب صعتبو قالا د

 0 0 0 ظ (نالىلأت لال موي
 7 0للا ال فدا نإ زي حو 7 هلي فاق 1
 7 أخير نم ارابدل طوس 3 نأ وأ ب

 ا ناب نع عما قانلثخلا دائحد
 00 0 مدس 9 حيالاكد 0 اب 0 2 ايلل لّوعلا اكو .نابلاوكلا دفا
 رايد طش ان ٍ 00 8 ب ابيكا 1
 ا :اورايفلل ط 0 را اب دو!الصأ

 ش لم 0 2000 0
 تنال اذ قصوود منحت الخال 0 00 ع

 ياله سلال تاي دال نساك رزم
 0 06 0 :٠

 ظ 00 .زتال نكي مدرلاد ارهترَق ب علأب
 )0 0003 0 0 ١
 010 45-5 9 0 0 0 د 1001 اهلك .درلع 0 1اس 200 - 1 اكرئاسإ حالا 1 | ا 9 زازكجراحاها 0 ١

 ظ "ا اللا
 00 ا 34



 1 أىجا داردلا سانا امامهم واضيف !مهنم

 ا ا

 م لدرس اوان هرجاتسا ارجل لل داو صارو

 دناكد نرهش داربرش هوجا هذإ صولا ىد

 ا ماركو عدلا لك تول : ا بلاك

 م الهمام 5 امال
 :!ناناتخاواكيوا صلو ا دا الو
 0-5 ها حولا ةخ 0 باسل
 00 ياارظم منسم ا انتسلل - تحد حالا

 صولا ى راكد 0 00 با
 لىلع ةرثحد سرهتب ضد زك رهش صاتسلاو ةرسحل ارهش
 0 5 نيا تالثخا ىف وسام

 مل هند ةنيباكف هرعبىلخلاذأ

 ا هابل تاع تلا ةم باتتلازجن
 ١ نيم ركب ال 2 2 انلل 6 فلاؤهلا

 : نق 3 7 لاو 0 2

 0 ١ 0 الل قنا 0

 رمعطملا نمعحد صيفرع انلتخلاذا:

 0 52 5 - هلل 0 نا

 لا تلاف اكةرزلا نمو د 0 دون

 لمجد 16 دي رس كإهاذاآم 0

 مص ١ 0 د 0

 3 0 كا اىتنلا 3 اكان نك 0 تيبلا أمد 3

 م كل 53 زنا لاجردل) 00 ل 5 ظ
 ٠ “ 68 0 5 ١

 0 األ ذل 2 كالا ْ ٠
 تاما 0 م ا نة

 م 0 تا نايند و 0 ادأك
 اا نا او بنكلاد ةّمظملاو



 سواسالا د الا بأس َّى رالاكاخ بأ ىش و 1 1

 حال نك ماذا اطلش رمال رك اا
 0 ناك ناك ع جدالحبب اهرحل ناك وا 00 ةنِس

00 0 
 نما سوت 1 ماني رص اطلاص 5

 0 اك تيملا جام '
 1 5 0 1و 7

 نالاو فو ا أشدروزلل
 . اهذايناهنأن 1 ا لاو راتعلاو
 1 ذ انيس ىرلا تلا ولينا اياب انهو ترد الاد يع
 د5 0 ورا 0 مد رااشاكب

 ش نا نعال 0
 3 تءائزدإل لوتس عن تا همن راوماقو
 8 0 0 لل و لمتنا

 لبث ناياب رع هدؤمتف صرحا زمباموهو د لاعشا الاموؤناوا كلاركو ايينم مف ساو ردو 0 حب 0 حأ تاما ذا عب
 0 منيا ملعاد 3 اد اتم 0 36 0 1

 اوملخل اتض هرج مرش 9 ١ ََن
 ارح نومرحبأ سؤال وامن اج لاحجورلل وه 0

 3 را فئسوب ا رعد يد 1 اك
 0 موز قال واشم

 اتم انوع وفد تلال انلخ هن درو ,لاناأ يرن لعد 03 2 1 15
 522 ادد ن راكشللع 0 اي 1 ١تلحلال ١ ١ امزكشمل

 اذه ل 0 7 ريل نالوا را دك اوكا
 .ندايلسالاو لة تاكساور ادع نات زمحالصلا فالك انا
 زماودالذ تلح ثرا ابو مضت رب رب نالو مج :مملصلا لخرم شب
 2 .نلب ]يشل 'ءىربل ناره مر وظف هرنع وعل زما ا
 تاياوذ اىهنم قابلا ريباك قواتيمرنثرو واب ها لؤملاو مل
 0 ل نذر لويلاجرعالا ةثبد منتو «نانتو تاما ذا هل لولا د

 مدل َّف ةزلاذأ قاضاروب مواتاماؤأ اماورحالا 2 المماغم 00
 هر[ دارطنبلد ارطسلد يلاربلا قبس دعو مام مود اكلمرزلا يو زشلا ا
 ل صرحاو وؤجب نام ْن ا لع ول مال وتدأ اميركا



 دبال ذا ناىلا ول كمودا لل ىبب ند هايل قول ءاتللا 0

 ُثراللو بالا الا 0 ارنعازهوض هراحلا نب نلخ

 ض 0 رحرمتحأ وقح ام ملل ةربم ارب ا

 3 ملربال ناري تالكييلا 51 ىضتاعي / دب ق

 لا ا ل 4

 ا ,ادارلاخ# محم فرللاره لوفبذابلاوو »

 . امهر وكرءاعأ يم انهردا هرجا هئاوا

 4 مل كن مئصفل وضاد تاكميلع
 0 منيمغواىم اذرسوا قكرش امي كال 2.

 0 لوفي أحد كوعرلا بانك رج عض !هالل همه
 دار يد جادا يدراعاوا نالكيعدوا معربا
 2 3 ارد نين وا ممرصنلل ون ناك كا ذا نهريبو

2 ةنانكلا ف دارو كال وراق مملع
 

 نال ةراشسإئرلل انه 2000 لك نأ

لهرحن ىوعرلا تاكاذأاماو و هرب ةرضاح نسولا تناك اذا ككذ
 ا

 ةيفلا» عناللا نءل نهرب نأو زموصنمل مع عفوت الد هريباق نيعلا

 ىؤالا 0 نهرب نا تموصالا همرنت ا

 ميلع عرأ ازاارك ازد راصد بم اغلا هدي دوم ضائلأ نإ

 يبلاىؤزئماكاب رموصتقل جثرنلا] الود 0

 ا درس كا هاوعد قب عرملا لاف نا يلا رسل نه رحال سلا

 أ درا احبس أصرنال م ًاينصخوا نيحلا هزه

 0 ىوعد ذأ هرقل نيعلا كرلعقسلا تان هذ
 ا 1 0 ا : ىدرع

- 1-_ 2- 

 ؟راحلل بصع نال 0 - : ورضع

 5 لوهيلا ىلع عدل ا ىوعر له هاذ وصفا 37
 ل زماان دوم كلا ىوعر

0 

لوهأل ىوعد ن قى بصغيو
 يتعب الو كلم ا كوعد نيدو 

ل“ ا قوس ناكل رصد نم ذام
 نم نير عرأل لاذ هءادانهرد

 ىلعأمرفواصنا :حال ةموضلل تدذ تحتردا ىعدواوه ريل اود لامك بز



 ١ ةيراعلا ق مما ةووزعأ ول انا ةموضملل منع مرضا ادا يدنا ناجع مهلا تا كا سولو ةيسحلب ١ىنعمهحوب مخدوأ هسنو رىسأب م 0 "هام 1 نال ردن ل نع عدوا دوما لقا ناصح ناك د: كلم يب هرب ثرتءاونال زمول فما بلا ٠”مميرش نيلا ددلاقول و اونم تنل كان كام ما دايكو وعدوارب ١و :لاقولد 8 ١ حا 02 ت1 ادع سبق رظكو اوبز نإ عوملا نهرب اذا ار: ةوصخ رات لذ محرم ربلا يد ويلا ملوصو نار هاظلا ةريزل كلملا 5
 هر و ثببا درذ بصخ نمنبع تن ٍٍحْوَن كعب مل

 دعي و
 وسل تساواد نك هر و 500 ول

 نوب انه صاغها ٠ هرملا عدو 3 ا نأ
 / املا دوااؤأأم نالها ضحبقيف ىلا يريح نمازخحا
 1 ايي دبعلا نال مايل دراكركز هي ةبلاطملرلل نك
 نالذ الف يل درب ات هربخالا نينه مخوالحر داوازمأل د ضد مرلا لعرب .' مولا ألا 1 جدد ونمزخأب م 1 رم نكك نعل لول كاب ,نسنرابعل حيان مد ١ققنوو لذاك كيلا لاما ا ملعاذا أ ب حرلا قركذ

 تس زا شان تسا مإلع حلاّوح لع ندع نيا 3ك تما رقم وول 35 بلل ةورعزا د ايبع نبأ مالع نمار ىنكلا اي لان تناهأ
 ردد نم ابا لاق م قسرمتالا لوصف نمانمل قم هللا 7 كاب .ةياطلا كمال قام خف ندرك فلط هدوم
 دورك راد د درا نقلا اا ْش

 سس هاعواورم .ملا ءأخ لالزلا بأن اعو لس ورعاب» ىيبسل لالدرل
 وعر كلم لاركت | رككو يببيل نال لل صد رئارذاو

 نصي الع مرقد منن ىوعرلا للهإل هيلا هم د/وم 7
 نولي أذا نبحلا ى ىوعرلا نك طرش ناازه نجر مال عرملا 8 لثذ رلك و نم ا ليلا ود نهرب 5 بئانلا نيح
 0 ىلا ابهطسو هرب 0 جراد ءاب عنا اول نازل كاعدب رب اذ
 كتسلرارلا نال هأوعد رقما نمأه زحادارااناج 1

 0 را انعم 00 ا« اوعد وعن 1 لاخحا دار 1 اذار اناتباورملل ب نارلا بوو فد ايلا جر تدمع 0 ىاغعلا 9 عل نك يلعت هني درا ناو هللادارب
 نال لنلاوا نعرلاو ةرابحالا ير 2 !1ناارلاد

 ' ا



 0 ىوعدقداكلل أمصخأ ىرص 4 56 ثبحدل بوهرلا د ىرتغملا

 تسلا ريبلا درجالل ككللا ذاوجاتسلاورجألا ةصحط رتب
نولغل ايلا درفاوإد نعحولا ع

 1 انما 

 2 ىع رو ا 1

 نمي الع وحول وراح للا للاب كرتشلل ده 3 ب جلا وعالم
 شراح ناش الدار لمد نيا ئابلا

 ماع مدد دلرجلا 5 3
 4 ٠-٠ لطصطو

تعا تاطمكا باك ريوذوم د
 75 ضاولخ

 00 اموهو قلطلا كلما وعزت رانك هاا
نا ةسبجنال ىوملاىد ليد نموا ؟مازه لوب أك

 ملأ هدا

 تامر بيلاكلم هل نيل سلاذ تالا سال كلمالذ
د ةبسا ديلا ودداخياام اذاالا 1

 32 دود ونك ه

اداولا ادق 3 كلك قدواملا ننس
 0 دةنيب تاكذاخرا أ

ا لد د دابا كنة
 ١ بال 0 

 2 الا
 قلنا

 ُ 'انالفاطف ١

 5 0 دع ْ
 ةريع كدزحولا # رحلا يافا

 اي ةنيد نال فدا, داخل 3

 عقارش نبسا ناك تخر,اول ىزحالا ناان 11 0

 ؟ىولا ىس ود فال اق و دفا لعانهو زج قلا ل13 لاتسل

 اذارحل 0و اعل تول اك تن فستم رككم نال 7

 ثف*وا' مم

 فداه تا نهر ناو 4

ك لتشمل دب ايه اتا ىدااذائمب
 َ و در

وس ىيافصد مز اهب نصفي اخراالم كلل ان
 5 طا

 اعزادااماو بيحان امد طقفامررجأ تخراوأ اوم اخر 0

ل ولا 102 قس الإ فه قسا امموحل
 ىدأ دا هنا بابلا ازهف ق

 شالا امسسزكو اشو راد تلال يهيم يدل
 مكاصحاعررب وا اهيل قوا تلات ىد تعرملا نو ناآمأ 0

حلا نه مرحاد كد حت ارا
 اخف نأ( اءاضاجدر راط 

 0 8 ال أل |صرحل ةدوب داارحاةاكراتاحروبوا

 اتلاف هاكر



 1 - تس نوح

 ا
 ْ ١ | مني !ريدش امهبومتم ايما مااا اداخرؤ ادشلاثدي
 1 كرمال ومجد اهرحلا م داذناو جراخلل يهاجر وم مد انساب نأد ١ حاوي ب بيحلا تناكنأو قمسالا ضب قسا ا١هرحل ؛ راتواحرااذاد
 ظ اجاناح: نيفصنأم وهو متل رش لا تزداهوحا#ناوا١ اوساياولا داعب ْ [ناحاعيربا ق.تساكاناو قسدالل يرد قس |هرحار اخرا نادورخد
 |١ ظ اوقيراواخرا |ناو نونصت ازباب ي داوساخراوااخروب ل كاذثلا | ٠ ا سؤ يعل تداكن ا ثراايعواذاو بس د نبأ اهوحلو
 ا نحال 'اناهرحلا هراوا اوساخ اواجرو ناد رهرحادب 0 ظ ل عصن ال 0 ىردقسا

 ظ ؟ىوس أ /ىضغد حالا ١ك اصدحا ندإو ااوساخجر اواجروب ل نافام,ربا . فنيحلا تن او نسال 0 0
 ١ ذأ رداد تل ع3 0 ا قبس ا ٌ ير اناوىجسإل ىد قبسأ لح 5 00
 ا

 اخاوااخ رواد در :عررحلو وأ م ءارثلا ايبسوا نحوي ى تن أىواوس اعرملد رن مناد يمال 1 قبسا|هرحؤ اخرا ذاالا ضآلا 0 :راوا 0 اوا احن نا 7 لا ةعداعا ف
 يس ا رحاواحراذاد نيئصد ا ىينيد ام فد ءاوس وأ
 ا 0 ذاازه كر ردو يزثرخالا نوار انا
 ثار 3 باول و نكران "نيش م 6 ١ نأذ

 اريك نيول دبي و ا لحاو بسب هابعواواوس ٌفرحر
 01 قرش قب رطب كوزم نم جيزحا» هدداب ىئرلل فلاح ا 1 ةنسبلا كماخقاذا ماكخل نيحمدد دل لكن ىرلل 0 الل كد وارح ال نلحولو ىلو اره ضخ كن ناو ١ صقككذ لعد اماه اول 2 تان ١1 كز اضف هرب قكرنب تلح نادربلا ند لنأو : ةنيلااقأ ذاازع ةيراعلا قا اسال هاذ نيعبابلا كلعاخر اا

 | ا 1 عداد دان اتلطم خلو 0 بسك ْ راكأوأ قلطلل ل 0 نااىد لفتام ان تريلا ف”ئائلا طعئوعرلا
 | 0 منكي لل تاشا قمعناب نعم خر بلا ونال جراج مك (١ * ةسريرسونع نم رتل بسب الحر اود 0
 د: قال لالا لطم لع نهرب هرضح ةعياب تاكد اهلمتي ا



 0 كارلا قرعناب دي ىرتشلاوب ذا هربش 5

0 5 586 املا
 0 8 

 نيب ١ كرم أك انوع >< اهلا

 0 اة
0 

 ١ 5 اند تسلا ةدحإك - رااىرام نع م م اا

 ىووس
 : كنا داد

 ت0 3

 انايلع رذا نهرتم ا: لي سالي تام

 بحلم نائلا اًريه نا

 ى اركالا ءب 00

 ًعوحالركأك ريلا لنْ دا كاشي نق هضكنو نيو
ضاواجاحررت ف ءاببط هسفف إذ طع ةداسش هئال رح مم

 ص

 بلغت لع ءعراولذ ملا اذانهب مريمدال اب ثوحلو لع كلو

 اكل قو ئلجي ركناذ ىبلا ترحل كئاو ىردد :رامحلاارهنإ

 ىم ايضعللانرارج عداف اع وأ صرابصء نيا ىضعلا ماج
 لارا د دب اذوهذو هرب ثرحاو هما 1

 كلل ناكربلا تدل أتدا ارادعرا فو
 ةمدروو فأ نم هتحد

 انيععرا ك كلل اًمرخرصهنال ىرلللل ىلسبش :رمّوت هنم
 اقع

و سرب قحاني ع لن لزم تيرس وللا ود
 7 

 0 0-0 كما

 ان لا قناحراحو

 3 رصنهل نأك كاد دار ها

 : حا اير تاكاحر اذا اقدم تلا يو 3

 هما 0<
 ًانيىأت احراوا نا كنار 1

 تطناغس يأ ترا ارم
 ل 01

سال 0 ما زا تذافو نوبدل
 3 ر

لك 3 تن اتازاانءال يسحواملاب قو
 ا ةنياياءا ره 

و حاب هذ تثدت ىبلا نال ارييلعويلاهل تاكاني
 لوبرمالا تزه

! وبس توا سيادور رادل ه هجرت ون لف قيسلالماد
 تناك راك

 اراد زانتاذا|مئالصاهلاو ايقرحا حازب نأهرق قويثل م
 ناو وا نأكقبسا ارهرحل 0 تاحو احر اذان ةجيلاامأقاو
رحل حن نان أ ىركرأن' ىوتساوا اهرب

 ا اهضمخ | ه



 7 افاتار ا رشا لوس وعن ّهاناد اهمدرصتلا محبب كاذنم كش نإ ناو لوا ناكر ازنمال اهوا
 00 نمعب ساتسأك ار الأ ماب ل وهو ثاوبلادوصلان

 ١ 7 تاي هواوي نامي ةيشاو
 ْ ١

 35 ا دالا 01 ىلا نالا.محاكت لوم مرصضلإ ىولا 1 00 كا آلا نهرب ناك ميلع ثاحو رة م ان د يا زادة ال تف رسال نع
 ١ ضمز شا دز 00 1 نأ يهرن نضكاو . :

 ا ببال 0 اننا داك دلع د مح نأ6) هون تشا اذاذلا
 | 00 لا ناكل اكتمل تحذ 000 اس 3 ىلا اغلا نال ل نصت م | .١ الع 1100 ارمالع| حرحل نه رس اذا نجي
 ع يئس لوالا 0 مالى ١ لاا ووش كد ني
 ملالرلا رعت الد "كرلآ 3 1 دا عنو قيس 0 00 ةلالر محلكذ نالأدب موحدا هما اس رح اهترهط رب يدلعمراذل وع ومفلال

 0 م رتل عاصر نازح الاف كرا
 ا جرد هدوم هنيه شا
 6 10 يزور 4 ناو

 0 د لتس ولا ناجادزعر مايحلاو اما
 ظ 39 00 رتب مال مالك 1دداوبا راد 10
 0 لل ضغم راص ددال ملك ناب 2 يضل اناتخلاد ئمنملا نخل صرح اناداموس بخ ظ اذار نكمهكز هرحاد كفرذ مو يره كال | "رمح ريل ناد كحرح تنوي 00
 اوف ذل ا[ م نئلب ناغالث ن نأ ثيححاضملا ]يق |هرحا لو ولام



 ١ داضتلاف ةحاللا مو
3( 0 2

ا 
 

 ئسا|هرحاواخ 14 راه 6 وعلل

 00 امدح را نادرحا رانا تفر فريلا نم
ابل اضل تي 0 حابلا كلا نالع اتلعنا

 أره ناو من ك

 تانج ثدادلو ُتداح

 نم وأ اس1 ل امون امد ا

 دنع مار تعسر ا«راتلاود للاب ال ثحاوحالا مصرا ١ عرب ىرلا

 مث كللا تاثنا رعنأب 0 ميجا رحال دمتم 0

 نالرألاشاوامم سما ا أصح ميم ايران ارح 5

 رم يتب تاضدحادرحأو 0 ميلان 00 0

 هالو ن ناتلا ولا هحالإب ' ص ضقت لذا ىلوا

 6 اخ رهو بأ تش اذاال الائحالا اقبل

 5 ازمبانلا مب كيبحل نهري مزمْند هرحالو ا

 بيجاما نحص ااا ميسا ل كلل تابثا لا ناسلت
 0 ا 0 1ك

 نحال بس لالا ان

 ا 1 كرا املا
 0 ده

 دك قسالاانف م نكب مو ناشتببلا تنوي

 دحأو 9 ن ابعوااذا لوا الا: ىاو ريبملا د دعرا ملا ف

 يسرع ميل لواءزلا نوب لذ كاملا ئلاتخا !ًدأاماو
 0 8 اوس كلل دئأهو مل كلللتأبئالارتحامل

 قير هنيدأركىرذالا ءراغد 3 تايشالل) كلنا تاشالإ

 عونا د2ثرصلاو ا نيل الاد / 0 م : و ا

 1 هي ًأئنالأب لوا دام لاحاو لبحر مزمل

 6 0011 0 مها عرحاوا 0

 10 ااوجرو اذاذ

 اين نير 0 2 4 م3



 ' املا ىلعانهرلد ءاحالاب 4 امرمابؤ تاللد ننسي مج
 يسرب ىنا راع مرزل نم ريحا صو[ حريفصدرت عنو املا | لع تعرزا 0 نيدلاكلتٍإع
 ١5١ لف اره ناصلا بجرب 1 وأ 0 نهرا لع ::حالاو نمل لع نهرا و دقحل |رسغسب لان مال كراواكتلاذ تهلاوا نهرا ]ع ضرر 00 وعلو ولو ص وهلا ]كنا واو ٍِ اديخلسو

 ,تضرعأم باول الاد ننس هايع اولد رحار م كالا قلت ابعدا :
 نيش هايعوا واوس بايلالوأ' ىو املأث لكد باوملا مح ثارسلا
 (ياتلا بحاصإ ته رحاد قلما ابعدلادا و كلان رب ىئوُسلا ناكاذا 3 تاي زمتب متن اعدل مداازنسره دعا نامل قرلحاو اى ذا أايعوااذأام سوازع نيب ترعلا قبر نيس وارحاو سسل
 ا 0 ا رحاب تاكا نائاثلاو
 ناد ىلا بحاص ئلك ةنبببال نأ داعيج ره ارهلاَت م 0 عراك 'لواخراواالانيلا بحاصلوعدنوحاو مق ا اذاو ئيسا بلا
 ينصت مر داؤ ناسا كر سا راسم هرب ل ارد ىلح
 .٠  تالماتكواب جبار بص 1 ١ 0 ئلحولو
 ةءارمأت انعداوزعألا 56 5 6-1 7 نائب
 أر عارهاىزم حالا سماح دوت أ
 3 ىتسأد د اب اضعريضن :يدرولا نال :سئصن ىو "ىضفت نونر راو بص .ءا اباصرحا نأ ا يلع نهرنولجررب قايعناملذأرم ملتح دولا 0 5 1 0 ثئسور

 : 1 هرارلا "نهرب |
 3 اناا تا َّت 0

 ' ةيمرات مالا 0-9 ني ا تاكئاشلل اهنا 2
 ا ابق ثلا قزم ناني ل ئمنلا بحاصن 0 اع 00 رأ ؛ :لئوهد ىابلاو نسنلا ىرلل حرا ذاكاض
 يستقل ١صضرتعو اىيس ئصتشند رجالا كيلا قيس ع را ن ذل اصح
 يرلأ ئعا١ لاب ننمملا مل نآك نهرب اذا مالها ىرل ىمامرربا ق نما ناو ارت نضملا يرمو أيشلت نحب لكلا رم اث لنا امس
 تناك ليلا قد ةنيمو(راخل ةليب هما ١شيححلصرس ناك
 هرب ناكاكرلا وه داضئلا حي ولع الخلا نمملا ١ ناي دوران



رب قم هوعدالب اضئالدرعوب 0
 1 ”رللزنكلا هر ورش و هرب ه

0 
1 دحاووااعيربا 5 3

 5 

 اقباطو مكرأن رب احا هه ند :

 ١ تاشالازوزكرب اذ نا انيبصن مط ]كل انسلاو و.

 ,دتهاف كمين حال اك ليلا 0 ١
ا ىو ١امييدي قت أكوا يس ياو مادو 7

 ىل

 هدم رم الع نال مكرأت أيس تا لب قرا اهينيرحاو

 ب تصرف دزتف زكا رمحالع الع ترهظ وسلا قودتنبب تجرتحت

 تلتحال ؛ىلا نا كلاتوب دااهرحارس وامر رببا ق تنأكو
 فالك

 هانز اننا ق ىوعرلا تأع
 باو تدار ١ أب

: يو لب 1 تناك نا ىيب 8
 طف بارلا نيريساد كا

ارياذاميم اكن اىناارطامرضِفَن د نينكر انلاوحا
 0 يااجياح أحو

ك تا يىاهلاو كاثي ق تاكو حرا يع
 ان

 ا ا د يبا |رضوحا ناكنابايهر
زل أ لل: لافتا طق هرياج ابا منا

 اي

 هالامئا مالا نإ ىلا زئاركر ةنكلرييشلا كاشل نعةيارمملا قف قلتناك

 6 ناوأمب باف تاكا يجر اخ ان اه ناموس امر صفت لب

 كل ينمو دلكو لولو ةاوملا حاصلا انهدبلا كزلا
 لربك سه هراع انا لع ةسلا اماز اولح,

 ا
 الا تشد 'هلف كلما يلو دمس نأل ن افو بلا

1 
 ١ ا حسا اوشا

ثلاث نهري بلا كل أ تلا قو
 أهديعت ناالا مل د( تنلا لع 

0 
قلا كك يلع ايم شم الا ني

 هيلمزفغلاا و ةةيغ

 ضال القمل ضقت ونت تلال هري ذا اذا ىلطملا كلملاب
 ذا نامحو ا ىّنا 0 :

 1 ةا١ اذان ىرل وع

 ل ا اغلا نما هامل

 1 بلاك ةبسلا راقت ارنع هريعزنا رحايوعر

 لثاضنولع يرلابرق ماليا كح عوج نالد دبع انا لاق اذاريلا قرب

 دادردلانا م هرب قش شن ايئريملا يئرل ادم ناكخ نفنولع وبال نا



 . لمدلا :راعلا قدورغصلاح يلع ةرلارهط ال ارق لونا نيبال نر
 . تاهربلا ىلا ةجاحاو للعلا هل مالا رحونا ىدا نم لل ملسالارادذ
 رنعتوكس | اماو ىاب الر 0 ”!ايلا د اَنْ نا دابضنالاو هيلاراقناارارملاو هيرلل دتْيِم اضن نهوبدفرلا لَعرْسا عدااذاللا
 نكريو قرلاب ل ارخاو ةربع ماىلولا يدب نا قيطو ةنيلا :صْخل ام يشلإ هكرتنملا مجرب ال نك جسر 50-2
 مح زلال )مالا © رج ذأ نمو لاتروح لع ةشيب وعلا ىف كل كل
 نتعولع ةديبلا تنال نر زعارل وسم نوكي ارو فارما ارك
 فاإخي نحزنولاو لبحلا نئرإع نلجج لهو ىوعرلا ثدرد مسح ةرلل ٌفالاطو مالا مع ١ أههاد ؟ لح ةنيلحيف الع كورلا نيود نبعلا
 ا قداوواساسلحل ابو لبتت ممتعا أ لو نائرا م لصدلا : 23 داواد

 ىلع هربوو ىزعت لزعت ئفتعا ن نالاف كلم تسكى !نههربذ أن يبا بع دا مكرولا
 مم ىرلاو يدعم كيلا ناعرا لوارعلا ةدجرقرلعم لومو تر
 ١ لل ودا هتبيب ليفت قتع ان لد لكم ناك نا صر اقر عدا

 35 [يبرس الا نحامب قلحتن هن ديب نالاضتل ]طال 0
 نا هرب قوه نمل عربحلا نهرب سم قحمال له ضتاذا لكلا ناك ا

 ممتعا هنا ويلا ىرعر معلا نهر. بقتال ةربع ما |عنهربد نال مزذىلذ
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 2 1 كلا ا
 صا رابع حتوم نال ةجولأ | 0 اود نوم ارمعأ ةودلمر
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 'الخلل قاماوابرلا نعرتم لل رثكال مول ونوهت د
 1 اذاازهم 5 ابرلا دوجول زدكالاب ناوجم الد لاملا يجوم نالت

 داص هدا املاع عع ١ ةسراارب داق ناحا

 تنوي سو نعام اند لتأ 1 زهدابملا طراشن نك

 قرلل 0 ١اماو تكل ماع تاك
 ا هنا ا 92 حرش ا هلع تتح ظ

 هم مادا ا فاز ناورخالالو مف ناالا
 20 1و لولا ا ناطر دخسا ١نود

 هدا ابو ددسبب لربلا لاح دحا ل [ا] دهان ذاك كرما انأك
 ٠ بز ١نأئ فرحا أ د 0

 0 دييفش عبو ثحلا ل ىوعد نع
 0 هنالزانت ةاراو ميعيدزجرلا ناكاذإ 000
 ب مازؤع بجي زملاو ملا 5 #3 0 ّك 0
 الو موضح |

 2 0 ب اي ل ل

 حربا تلكم تنكم ادا 20
 ا رف نكي لذ ف :( ناداهحوز
 دآز هن أكز حك د وك بهو ةوسر خرامذ

 ااصا ١ 1 "0 با 0 ةدانر

 ٍْ 0 ملا عدورحلا ىعدع 0 7
 1 .«دااسن ان قلحرلا نجلا ناك دورشلل نع (نوجائمب
 ناك هلا اذار مذ ني 1 لا لدم +! حفر ج
 نعاصلا ى فريوكالر فل يس 7 دانا 5-00

 1 اذ

 يلام 0 حودحل 0
 لربما للك كرا - 6 0 اناا
 لريلأ ن اك يبرلا نعت نعد مي 00
 نمتال ل : [ملارفعد ا 0 . لع
 اا كلا كرت 7 د در كا 0 داك

 عال اذالكل ارم م 0 1 نذ ريصلا ناكاذا
 اول ا راطنا ئعنأ# 0 0 0
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 انيعس مه ١لونو 5 اقع فولاذ 0

 اثم درعلع 0 كلم فاصل 0
 لقحلا أ لاقحلا أزيل يص د نئنلل 0 3

 0 نأ .

 ا د 5
 رلازعيعورتالصل 9 تالصلات دوا رهكربعزع 0

 لول ؟ىلوم 00 مم وسبل بس نار ع مردعلا انهإعوا
 3 لقب و لا للع كن حاس فو قلطا 7

 0 اكلن الح لربلا نم داما رجا رسل ؛ هرض ف
 0 رق نوجد كإدؤرلو اسس وحلا و ةداربلاالا 3

 ا را رج دش ل
 ترا أمم عن رانلأو ذه ٠ ملل انيس قف بلع عرلا نع اريك نود

 رح دورلل رلل 3مل 0 0 |اماو

 صو مالكا ءأاماو لربما نضل كلاس راصو ملجم
 نلثراغنو قلطا اذااماو ءثط أ هنالد

 قرانا نما 6 .ناملاقورأ 0

 م 3 0

 ا 312 11 هرب ىف نيولا نشب بيدك
 : 55 ل اذاصلا نولي 0
 و نك نيو 0 صرع 0
 8 9 00 37 رعت امورفلطا أذا ارم

 مي نيعبونالا :

 1 : اس 00
 0 ذ درب نأ مي نوايدراتضالو

 : , هرايحاب 0 ار أ ٠احأ نأ

 . صن هلو :
0 . 

 ا اقسام نال اصلا]ع لاح
 ا[ هلطصا١ ا ماب نك



 ايل

 وانتوا هرتقاناد وكرت دمع مدرتسجإع ا ىلطصا م
 هلا نع ناكول هبال زجالاركو نب دانون اوحارهتسمل نما

 نيج كايساكزمب | لص مسجل عالاصد الحرم
 ىاانصر ص حل نورا 0 د لرلا ناكاذ ماطأسلا

 اريعذ
 0 ا 0 ا 0 :

 ناوم يارا وة عدوه نب نرسل من اروللبحلص
 8 ا ل اب نوحرات تاج بفعل
 أمالاصقا 00 0 2 الك مراد يسم مت أم سس

 ١ كي هول 2 0 1 8 1 الاوركذ مل
 . 2 فول دالكملا نعمل او هدي: دمر
 9 0 0 امانه لا ٍ

 ا مند

 م أذا | |

 0 تا و دع د
 نعالاصاازكو ازكو ن لع امنا ئضنأا نحارب ماك

 0 2 ب ارابحأ 0 2 .فومز | احلم
 مورا 3 د ن*ناإ اذ

 د م 0
 1 نال للاسف ميصو وثفلالا 00 0 2 0

 0 ا 8 0 2 ١
 1 6 يسجل نةليمأمت املا 3

 د نرتهو د6 ذا ل ا 110 ا 7

 2 وم 0
 ةنعو احلام يدل 5

 ا ئ نأ م ْصْئضح رس
 0 ا ا ام للملا عيالي

0 
5- 

 ايميبإ

٠ 
3 

8 



 0 اولا نير رجلا دل نال مي لق ل عسا ييتسن

0 
 3 دم نأ ىززن ل وهج نع ما ينعا كلدو زطجوطخأ

 ديك ا ناخ

 مبغتروولا حملا ا م اوامر“

 تلاقراملالع ىاع رهو ةريج ةلأيسح 00
 8 ةتيارلل رشه نغم تع ا نا ادعم الي أ هله

 .لعاامرقن ا

 0 ذاب 00 ا

 دررعلا ثذ و ىف مصو

 5 هطراخ ده نعوا 0 ء لاح لا نعمل 2
 1 تيا ءرثبل نأح

 0 دزلا لاذ ةذصلا ْقةاوأسملا نود ف دملا

 اند نوكي نال زي [لصحوم غزل فيجوال 2
 روك الد ثحرن ن ار
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 0 مفك أ رصانكلا 0 حالف 0 8

 32 7-5 0 د نا ىرب

 ا العر ىأ نمر طلال اج الا

 14 '[ نأد كري وهن [ىتن ١ :ءئرب كرازع

 ىلا رلع دوت ال ن وا لافوررحمو نيحلإ لوف وهو ئذالا مع
 هن ال ًاضوعلصد وأ املل :ىلك نأ نسي

 ه 'داقلو 0 0

 ةن ؛ دنهل هلا مرد ازأألثمم الأ 0

 ل د م د 0
 اتا .ةلاراعتسم عضوا هوانا

 دي لال ال نائاو طف :اابوزغتش وإ ءارسالاو

 مام دل تاج ا كثبيك و

 هيرو ره قبال مل د طرشبم ارب لارابش نيد

 0 ا را ةراخىلا الس ؤنو هس ا

 نابلا. لم لنك طغت نااطت اومن تومِش باريفما

 نحوي 1 0 رمد انه
 دلو

 مق يحبو دير لاباس 0
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 0 ريكا قلطم هرالا ناكروكرل لاشل نك لكلا لواؤ ءارئال

 الا له ولف اصوع ال اداو ص
 ا ل ا 0
 ل أيش نعول جال واهزعو ةيارملا فام

0 

 يلع ا نع كتدلص 0 انأ تلال اورو ع تيسر انكر 0

 لاب منا كنا وها ضملا مرد 3 ابخللاهخف ىفنةن امسح
 ديلا رمد ا ما لانا رمالا نوب ابيشو ى ا

 اوال و ون دلضملا مدرب كلنا لعن داىسخيلا ذأ 2
 انك ايي 0 هزيل لب !تقرب للا هلا تاشعم ابا توي

 لمع ودلع ىحاوا ءاداو رص ١ اىللا بع ]© نخل يا ف
 تالسص كوك 0 مال اصلا

 0 ل ا ور تحك للان
 راما 0 ل ارا 50 9

 لاعإلا كروانا لافولح موريسمت تن رارتالا
 ل ءاريالاث نأ 0 5 قابلا ماكر تساق : 70-
 . اف الطل اه نآكخ لولاب ىبقتيا] حمل تناثلا ملا 3 اهنال

 ىلا ةزفند 0 نى >ناكنأو لاكن لوفل كلل نعم ميسو ق .ةنلاو

 2 1 ! رب قككيل 00 ل 54

 ١ 0 يرو 0

 ١ ااا الا ئرلاب ا 0 /
 : سرس 2000 خا 0

 5 ام: نسرملاب كل ارداالا رس ا سارق رم ما

 ازيلال تاهرأح نكي نكي [تاايلا نال لككرب هوحولا ملْنببل منعه خر رص
 لالا ال 3 تنامنا هيلع ةديبلا ةمافا دل ناك
 2 جأو زعل حوت مام كلرفاال ل لاق ناب لاؤملا جرطسام
 2 7 مازالوا ارس هله ازا انهزجولا لولح د نلاطملا
 0 6 0 33 اذا 00 5 نحاس د
 الب ذا 0 ديليباجتي 5

 57 م ا 0
 كرتاشهر سلا يطأ ناو ا مق فص | جر ماعاعأب ا ناك



 م٠  نيملادد نك ميس نحل ووك يبمن ]صنت رغم ةرحل و همم صمام
 اذاامزيب تدير يدلاد رشا ل مضغ لوبورككهتسلا دلزتشلا
 "اس فاران ليرتل ناك سلع نيبولا”مسيفح نع تيووللا اه حا اص
 دلبرشلل نايوويضد متمزحلو مزولا ِ اثم ناوا لص هزئحل ايه ريسأو

 >2 ل

 انما ناو يلع لاصام نخل يرتب لأ مد داش نا انيار ينل اصلا
 ىلع كي علا لص نام انا اره ناك الا ىرتيد سمع مزمل أح هذ ثعرلا هدرث
 هنأث مالا حجإلع ناك اؤااماو بلاك ثوبرلا يلعام ا
 نيرلأت ندا ىاور ع 'سركذام املا ىسلو تورط لع محي وأم كراش

 مضر اعم 3 لوس اصلل متحرك رشم يعن سلا نيل هنال

 061 نا يزل ا
35 

 م

 37 01 ع 2 012 2 0 9 .( ك9 260
 2 رانحاو ضم مزمباتلا كيوتل لسول م نآيبلا ةياغ نعمان

 : نصب طراولا لع : ا

 داراولو وللا هيلز زل لل زم 4سلا هرتا دعم مكشْلا نال نمِيقام
 : مزعل عينا يزال ة قي كراش عمن مرام سسك نا نصدانلا
 كح ةي>/ لبرشل نكي ل تصح نعال ازا نآل هيب و نغ مدرب وهو هنيب دررذ
 < لح لع لكل ناكتناب قباس يلع توولل ناك حبوب 0
 هاا

0 
 ميك

 لعاسملا ونص امك رملا لع ويلا نبه نال تسولا عمربن نر نكت بويول م
 6 ع وأ أةدولاع

 : وم رلاب سلع هوحولا
 ىاشلابو ضعوا ءْزحا رافع: انك شيرار نا 5 .
 اكجزك اكايينع قا اعئوا وأ سهر نع 5

 ' لضانتكا همم هلئالوا :لوسلا لق يصمزباب 0م
 2 0 ل مصمال وْ لع كك 2

 ١ 0 0 رطملا اًذاالا 1

 : 0 منع )و: وحال اى ٠ لب ذأ رتط سرا طرتنو ص

 عمد نعوأ تالاع يألامرامعوا ص ءنع ةْسرول ارحل محا ازا رعد

 ١ مع ضعلاو بهزلاب قملاو بهرلا نعوأ نضغن بكر موا بهز
 لتعم طملا نال قصانشإا طي ل ورشتك وا لربما لقيرشبحلا ناحل ىن حل اهو



 1[. تريعلا نع وأ ريالا نويت الو أن يومه نب دال ذا ءاربالا ال زل دابملالع
 5 ايرلا مدحل دحل َضعْلاب بهرلا :ازكوزئاج الاوز انما راملا
 كرو ابيطلص توعب نحال رمصؤجؤ لانا ىور سند تالسخال
 وخد سته دل ورم هل ناك وا ملا هرنع

 عمرا اجه ءاتنع 6 0 و

 54 0 نال 0 00 1-4
 1 7 َْش

 اريك ن تاع هدد هرح هراوقم نك رعي د 7 نامل 0

 00 نبرمملا لع نك ميد 1 حبلا ةاكانتس

 1 0-0 1 ل ةكرولا يحلو وصخ ضفواشد زكا
 )عملا ىسشح نح وريصت نم لأ ٠ 0 مسا ىطعلا ناكاذأالا
 هيا ملا ينج هم 0 ا سشل لاذ م هقحازخا

 قلب لحل مموج الد اه 2 نأك ١" ءاماوزخالا بدل نم
 رلسح رلئالوهو رض اجا ل عا ىجالذ 7 م صيعلا نع دكر ١
 فرمملاذةخر نم ام ةردحرلا دلك رمت مل ءاربالا لع
 سايل! لع نب داهج و رن نإ مل وأوسع نع تطل وص ن ارما١ىا لصالا
 ممل ناوازيابح كاد نأك ع ١ ملى وسبحت نمْلأ تروحلام انأكو

 كوالا تيفال راملعإ لامة ءاهحوز كا ارتاماشوسبب
 لع ومد ذو مد 9 اكزنو ندرلزتلا ف ارا

 را ير تر 8 مخ أر 0
 1 0 ريع الك 2 سرفم ا تاكا

 0 1 62 ا

 ا 1 0 اررلا عا يصد ل تم 0
0 1 0 

 نا ارم جمب مناف ١ لش هلذ
 0 2 :رود أرك هحو ارم 0 نيرساف
 يكاد لك ناد زاجرمان اندوأ ض يل اعنا

 د 33 37 ركوملا ن تئاكذاو الح فانرلا

 نر الورع ريل ندا ؟صغت ىلع و هغريزأت دلع لرصد
 شأن دو مارى تكزنلا تنامزاو لاحم طعزاجه مام طازه د
 8 'لرد تاق وأالا نوجا ياندعول اردلع ىصتأض مورد
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 مل ركلاو ضو | نابرثارلا كيف دقن اولا نأ ين نم

 نمل ملل ترمب 00 لاحلكل عز اهردنان دو مهأ,دلعانهذ تل ند

 000 3 دال
 اخ ةدافرصربإ ضو ا ! ف نالربل !صِش طرتشم

حا 10 ىو كارما تاكد رس 3 بل نيلدبلا رمد
 عا عر

0 
7 دز 0-0 هد تاهحلو ربت لذ

 نامل نال 0 

 معزا ١ لا رضست

 3 1 5 0 بصأخلا 3

 20 ف 00

 د! ا 5 او تسلا

 كاش لازم ن امم ود ٠ بولا 'عباو نابع 0
 م و سلا متم ساما الملل هاربأأ ملا

 يول عتمح م 2 211

 طل 2 0 سم هبصلروُم هوصإفاوا 1 0 اير 0
 ٠ نسرلا 59 مار حاوازه ركل نايعا نع 3

 0 01د فعلا نم تو 00 تير

 الان مق 0 0 رهط لنا راقص

 ع عدا ناو تطحللا 0 0 ا ١

 00 دوس : ا
 ا ,دازا ل عزسألا بأ لرتو لحأ
 تو من ام املا نمأص 0

 مررسا لطابم كاد نرلا نم

 د 1
 0 0 ش١

 دارحداو ىشارحلو قون داره منمو أدنةلردل

 0-0--- نغم يش



 اصازؤلارحو دانالا ابا نلارح دج ىراجُرت الإ داسملا مم

 هد ابحر هردلارح » لومعلا هنا كسل برشلا وحو ل

 الدنا ةح ناكا ماك قيرطملا'ةنأص قنرطلا 0 لاومالا
 دوضولا وه م داشسلا نعراب 0 ةداكسالا ةناببص حق
 دهلارذ ا ةبوبل او اال دخل حاصالا

 0 اهناوعرالل (اتمارلف قمتومع اي
 رازوتلا)ل ومعزماتع ا ٌَن رمرومعل اع ضرتمل
 كاوا ب لارج تو الث و رحسل 65 0

 م دمردلط رح ا نئارحءاونا ننس دبل ع
 : م محاط ًايساكندرطلا 5 ركرملادحو كلا
 كي وح ماكس لاق جاو مومع 5

 رقت ردو يجريرمدال نارنزختلا + نحال صاصخلا ؟حيا
 ا. انيغد ىزلا 0 ١ نحل بحد امس ناو نكذ
 الخ ويانا لام فمان تلكم للعود
 ١ ىخ 43 رع ذيلامازا ءوطنعلاملاب .

 3 ا ملل ىطولا ل طفلا
 1 ا أ .٠ ا انو ان لا هلع نا

 59 : 1 م كت
 رولا قاطع 0 هانت بع هل غو د يل دوملا يعرج
 يمؤع وسلا ؛انهح هن 1 نإ اراه بجقت اكن زعو ارهرا 1 0 ا ةينحإ ةناو ىبجاركذريرلا
 قاس عيش انت اعلا الان نوبل نالوا ماح 2

 ؟لابسأب منعنرم نايم نم ادرارإل مدعو تارعالأ نم رح وم
 5 دالك نسا روم الا هده عر زعد هونخح رادجالا

 ذ ناك نا هذا دوجملا نبا نسرخاتملا مالعْودا لاثد توم ده

 من 0 جالو نديلسوأ 2 و 0
 ١

 ملاح طا اللا ىانسا نم اك 2 طل
 نالثخال اثز,لجبال هنأ يجن هرنع 0 6

 نك نم ولم رخل لع رابعا نك واننلا م تلا
 ا عئاليد مالا وكر اذالا ا رحت
 لعن اؤأ 0 ١ مماشل قدارو ” 1 هك

 2 لق



 ىو ارا ,زعي اءاو ءاجالإ ردل بحال ,ةحيوكتموارتم أوأةربعب
 مهل طوررورشنال ةزيصك ةايشللزعرطو ايا هاب شس لس موقع رع
 0 ملامدلو وقود يلادكلمو ؟اكنلا كإمنم 0 دارا و ةنيللو

 روح الوتر تزل - اللا نس م سرس كلل
 اماداحلا نحذ ءلاارهد :الايس اكرشل طقسحهاركالا ناذ هركلا

 تف نمل واكو دكان وه[ ىنبكُت نع ةرابطد ةارلا قحتفان للا
 ا ل تيقؤتماور رس رش وكرر كذ لاء عدرا انزل ابرثزما 5
 انعم ديب ماد اللغم لع لارلا هنال انزل ظفل .ىالغفإب
 رك اذركذ ميشيل ذا الطول نعول نعل ال فاس

 ل ”ناؤر وم :ثماو يرام وينو املا نو
 : وارؤإاب ملك ماشا باح 0 0:
 ذايبأو نناتالاولا + يلف ولا دوه كر 0 ب |وفد اىعل اريطرخ ىف داولطمرم 0 ا ب نيسسلا ١ رغب نم مب كك ناعلأ قد ساولرعو. د
 بجيل مواقنلا ناك كر 0 تالرادؤ هناذ
 ل 7ك لإ صم حي ل

 ا ١ قاولرعو اهلا قليغاك نمار اوئافو هرب
 ا نسوعاوببزب مول ناب ندا 1

 : معد الانا 0 اجرا 3

 3 اذوب 6
 3 0 5 3 اوس م هلق باف ُُي

 يا ثيارم 7 نلاب الس وا اردأكوا سم نأكل مائسرفاناما
 نا ارا ةرلؤف ىتلرلا الا ةرم 00 هرافلا بلاغو ىلا
 قعد مدن نم نم ارخحالل مال 5 ىمدالا رم مولا م لهب
 أمل مز مهل ل لاس[ درك الاال ةدأبلا 5

 0 هلصلا لع مو 0 تمرس يدل
 اسس أنيس لكحل لحامل

 ل 7 نعيم 3 ركرجا لاب هر ذم !نقحرناىا



 م انرردلذو جرلامحملا'١ 000000
 : 0 ا 11

 3 5 0 د ى دا ّ

 7-5 نيا يضر مر 9

 ظ اول 0 كا دحر ا 5-8

 5 0 ا طروم اا 3 2 0

 نأ 0 ا 0
 1 مك

 مصح

 : 2-3 0 ا 9 0

 00 1 رلاازك واه طود ةيباتك وزن 2
 1 و اع ورب د 3

 00 1 0 ةرج# 0 نايصل المو

 اا امزبب قرد نادر 0 دولا اني طو امل
 ١ نعاعبستس ىروكل طرسأ لما
 0 داون ول وابصلاك ةبلع راب لجأ مع الحاد حبشم 0

 د مضاف للا 1ك او
 4 مان ١ لذ تخد مفرلأب ئلتم هلوتن

 3 الا اذرعدو يجرب ماا دويل ١
 3 00 لاغذاداد ولالا كاد

 منعم وع مإلع نعوور أكس د اان :
 1 ركام نابل مم 00 1 1

 0 ا 0 اق
 هنلع مد نءلعن جور ايران م ميجيرلعالا ارب الغم نامت

 ظ تازغاتنأك د جو وما لع 4 ١
 ا 6 و

 1 (لناو هلمئإلع م نضرب م مالم[ 0 0

 ظ 0 ةناذ ل

 يتشرب ١ىروش 0 وام ل

 مىذإ ةلصلا 2 ماش يتاكوس لسفلا طقس الدو عل
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 ةةازيلا قانك_ت حرام رمد مل ومالا لع

 : د اطسو مام 5 . نامل نصحيرتعإلاو
 ١ هرلح ون ابزصاقرمم رقع م,هرسل طوس اذو /
 ساما نأ 0 0 سارلاو م .

 ا 00 دا 0 مولاوه “

 كك 2 0-0 0

 سائالاالا

 ول احرتالا دوصملا سس ءارجبلل فاتلارانمدالد ماوغوهو واهلا

 اان نع ردا ريحان ندا ست ذلك + مول غن بوكالوهر
 ىلع ملا نال مدع بزملا اقزعم طوسلا ةرقع لل مقيد
 ايد راح 1 ارصساوىئ لتنال 0 شسدحاو ىصع

 دول عقم نأ ةرمأ نم دةالصلا يلع لول ردو هلي

 الو بزحلا اسس لع ا نال هبأش ؟ننير انللو هديل قنا
 هانبم نال رمريود رحجاك فائاق غرميعلا كت ضويدامل هرازا هزني

 < رشا كيىو ضرالالعؤلاب ن 0 2 داب ايذلاوربهشملا
 اذ مد هسار قود براصلا اي ناليكوأتامز

 + ىررلا 0 0 هسا
 35 اذا

 5 0 مامأ : 1 نذارث 4

 ترصد 9 ب انوا مصل نوسحو هو ارم متربحلا رحرا
 هربعر رسل رجللد وامالا قحتت تاز بارعلا من تانصخلإ لعام :

 رمل طاخسأ طفسبل ل 0 سدأ ىردل نال صاخلا“ ا كدا

 : * تدم كالا 5 وخلل يملا ررزجب : ازاله رحلا ئح
 ياو ةوارشح 3 نال 5 ةارماو" 0

 0 8 ا 0 :يامالا ا بابن عزت

 رسااه جلا قوللو تكدس ا
 0 0 1 واط مريس اهياث 0
 05 رود ا م

 5 0 حلا ا 0
 0 لاا 0 اييب همجال



 < جوع

 الانسان نر م هذال قوح هنري حنالا ناش مل نر 0

 ىثمفت ضرما نم وون هنا ساس دجال ؛

 0 اذن ا

 3 اب مكس أ 00 روك جن

 كتمتنع لو وصل نو بيغ لا ناك اولا دارا كار ارا ىللا

 0 قم عدا صعد كد عن لاو ةالصلا يلع مائزالا

 كو رح 13 3

 ذ اءاوؤملا بحوب ا ل1طاوانسللا م ننقنا ىد أمال نأ
ربل تال اق: ىيسوارم ايون لم دام هل ل اذ ءالعلا ناداه ار لص

 

 ”مئافررم ثلخ م وزب 10 0 "ل ثيحمل يلا
 اعرتس نالاعإن نك 1 ما دارت نود ارجإ ند ال ما

 م داما انا ةبانىلأ دايس 0 تدل ودارش و

 يب 21 بر اشو ناد دب سول. ىس سورتسشاورسملا بب
 0 فام تنل دمام

 8 لا مب ٌةنريرحم للكلام نصرا و 5

 لاس ديلا نال ربلا سر فعول عرضي العجل برن اذاها

 : ميل رلحر حرت دو رعد نمإماحو

 دكار اجا ولادات ننال حلا يلعب سس زنا زال اناره

00 لعوب مسرب نمرلولا نإ اا نجلا
 مرمأ 

 *. تكا لذ اه دوعن يطل تي نا مدالسراب نانا لع ردا مولانا
 لاح حلالا هندأإ يلم تددر ا« قدر ناديرل كحل هدا لوبن :رابكلاك

 هرب يملأب تن نانا ألا ىرل قحبة امال ى باعردلا
 5 ار املا نرد لبطل ارو ويوطمراث لوسراب اره تلانند
 .اظيدفل !يلع تزن اذاو فس انلارماو اهرمرصإلا اه رمح اهيرماع

 نبا زو تا

 قى مزاعد أك
 نوعملا ثيرخل ا دروامإّص دورلل ها د

 0 9 لعفلا هناك و

 . دارو الح ظنم نجالخ تذاوزشد
 3 ١ ميرشوزحوزرو لل ةيراحدئطو نم د
 4 فان 00 ف ىان ل دما ناد 5

 م
 : ايف ا از دركأ نا

 0 ا
- 

5 : 

 م



 امو كدا :الاو قالصلا لع ملوفوهداناؤوبد ظ

 مايفل ةكزنشملا رمال نطو اكو اوحان,!تفعلاق داو ٠

 هربت دإرطلا و :انرشنلاب >ورخل اوريوا مستو مي اامشو لعتلا طوازلو :ءارشلاب دورألاو ماس ملعدسا !صرلوقللا
 اة درتونم ميلعرمالا مابتشا حرج هل الل ]خل البل و يلام نفي نإ
 ذ قثإ حواحلا ةهش .:تالكع] للا قشلم هلهبش ترون عرش

1 
0 

 ةكمناملا نءراظملا مط مم هنأ رحل لمارلا كك د اظح ولاا ةؤمند
 هع داصارما لطول مدهش نوعا لوال أذ زتمولل ايدأنم
 نهنرملا ؛طوو هربس قما ودعوت ورنحور رماد الع ناذ همادإ
 داولاماو لام لع تالطدوا ثلث د مقرشعم و ننحةدوهرم هيراج
 سذ وورعلاو لوصالا كنب ىالمالا !اضدا تالا هال وماهمتعا اذا

 ىعاذ الئاع ىدجو ولات رد ىف نمد افسللا تحوزلا لاه ِ . كا ١ ياك هربا ةررأح وعود ةيالو ثبالل نأ يه
 وزلا اثم دحورلا لام نوي ةدهشس غجرءود لكان رع را مصر رحت
 ا طاسالال اوما "رسال ربعلا لجسم
 ءأعا ىرط مه داقتحا] ةدظم لاب نورمؤؤحم ١ لحاو

 شاوأانقد واه ل لح يحودرب كزم ةنروهملا نهترللا ةيككامو للولا
 ليدل طول ح هيلع ينام نال اببس يصد كار عسا ةرعلاوهد كلل
 مرشلا قو دلو لا نروك لاحيفاتنعالاب ةرثعللاد لا مولع ف لطدو ثالث
 دج ال از اوفسرم ضكارلل وطن عرا اذا حايل نال هده قعال ءفلأب
 نحاواع نمر أ كلل نلف عرب منم رك لحنا مزص محد منم
 مول الازلا ؟رأا ايفل هندا نما هدطول الل ربت عا ةدأشلاو

 ئطوو لمالك
 نادلرخالف مجاور تاباخلا را قرا ىصلا صعد لوغل ده ابانكلا ةرثعم

 وو 00
 ملف هنج وراهم مح يلا براد نطوو ةجببملا ءمالأ هائلا
 ةيلاذا تذي بلا ذأ: اتلاو قولا ةشلار قرغلا نم
 ناكردل اديَغس وان الا محم ناك الا خذا ىلو لأ وز ةيداتلا ىف
 انجل اع يمل ةاتل !ثالخ ىلعرملا ءابتقيلل هبلاا جلو
 ا إن موب ع لا قع
 دج كلاخ و هلا ورزخورعو هخاو ةنحادم طويراح طداذا جب
 ؟لوصه لام ل:نط بس الذإ هابتنشت لأ نعحضل ل كل تننطعل اق ثأد
 1 7 | مركتام الع وهات ا رتجالن
 ؛' * خرشلانءنل شاد نقلا هبنحالا ئطودان 1
 1 21700 رطل نا راب 2

 قارما ١ يسحر ناو هل ارو لعأ هر حو ةيبدحا ئطون ربك عي
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 0 ناورمالا لع منديل رز هصلا لوطرم ذا
م ىلس :عانأتلأت 5 ةبنحا هتاحاد اهباع .ءازلالا تائشاو

 الد ام

 فلذوسإو هله كسرع فزنا نلف اماذاامال
 اعلا 0 : اوما جدر : ناكو لكاس رع وره مابقو ةسيحل ىلا تقر تملكال يإ

 بنش كبشو ةرحلا ايلموأه هرههبلعو لهو لوا ىزبميال هنال عناب

 عونا مرنم تدزع اخا اجرزن نيوحل نع ويحوي !»ثساهنم هراو
 يردنلا نايوس لاق أ ئطو نه م.دزتاد م متحيؤر |منم لكن لطم لاتنح أ.ّتخا
 ايحوزا.يلخد بزرع 0-0 ةرعلا ةرحا زك !عورهملا امرسرحاو اكلع
 ناهما ةرىلا مك ةحأ مم ول ثا ارا نسحا تلذام ةبيسحولا لاح

 كلوحرلا 3 تو زلط قلطاا 0 حا لؤحرا فض امضإكلت فوت
 هعنم ال اهب لدد نم اّيرخد لوحرل ا رحن قلطاذاو ةرحلا بالذ ل

 + عم ممالك لذ ق ىس مو اهحأك
 : اوس قاشاكرم ساما اوان 1 1
 .>:لاذال برسوا رق رلاوا نعال ال ئجحد

 5 5200000 طي وم باخد لام ماد

 الو لل هل نلاغيتسالا قحنال ص امدلا ولاوم الأكذ احلا قوننح

 6 نكت انيرهد مكأ ماحكح ْغ:سزاجب ب حاص اذ ,ىمسأ لاب نضل

 هيكل نيإملاب ةئاعتسالاباماو رمدعلا ضرك هنكيناما + ةقلاع

 فزئلارح ىلئولا

 ١ ائلكمارع 3 دولا ىع ٠ تزاعد ريح 1
 انيم لع شاذخأت ١ 0 نملاب نأكنا

 0000 4-0 تلكلارل 6 3 نسل
 10 اب را تو

 نالأن نأ 00 ا ةازكذ رخحالاورلاو 0 دوملا 00

 ر بلاازوب 0 م ماكنت نب 4 دل ناموا هّتعع و بخ قراص فراخلا

 0 تملوأ نمل كح نع نمهلا« لاو انزلا دس, 3 مقلم
 3 هدي هم كد نول تاو 1 00

 0 ب ناوهورل احباب نسل نا بمغم وهو لاك تع 3

 احا اال : كيبل نهيان

 0010 اركاخ تأكد رلاخمإباب تسل زحرل لوانإلابقزقلا سو
 ةيبأ خول ايفل د نوبش نقيدحر وال نكي _هحاارع نال فعلا ماج

ذد هبا: رض قاد مك بدال ازهر ببل 00
 1 دل | ر

 طق ازاوممال فدية ملا فواح أنواراو نيؤبب لاجل انك [اذامنال



 غ1 1 | 11111212821

 أضنم ؟:لاقاذاازهئ زامل ٍلغْمزَمْلارح برت قفاهناصحأ
 'اساؤريب هلرتيباسونربرب منالرجالا تن اىم هل[ ةاذا ا ماو
 فراطص هن ال ىجال هرج وجب نالخ نباب كسل لاقولد ةورلأ
 مداد نأمازاجم يلا بسب هنال هبا ثنا لاقولانكو

 1 فرغ يلعن صن ديعلاف رحال توباك وصو ٠
 نرلاق ذا ىن هل يلاطوسوم, ام ىاىلا هركارح ىرانتلا ناكت | جن
 هرلجإإب ا صورا جلاد ءاررزسأ ةعبراب اوناب ل ع تانصخلل نوهرب
 ' قرلا ناكل طوس ثيحبرا لل جاربع نزالا ناك تاو

 الاظاماؤاازه موزمم 8 اع نان املل نعولو 0

 تثإب اا ماستداقورب  تسنوزؤك فوزاممرملاب 7
 . 00 دج ماز5إنسهناواضيا لل اولا ازكءلعنادرلا 06
 هلقن اكمل ارسل 4نعأبثاغضورؤللا ناكولد فزاقل اريك احا
 كورولا بلاطاؤا نزال السجان يدان راتننلا نعريرلا بحل ص
 ال تيم ىزنتك هل وذو مشسعزاعلا مددوشيح نم دفحمنال وحلب
 :ةةلاطا اك توزتلا مبلاطازا توكبانا تزف لارحنا هانعم
 00 تت ةبلاطللاو رح ا مهزيذاذا تبم فرك
 راىلأ نال ادس ناوول لا والع ناورل اولاك تبن اذا نزلا تيملا

 قام نعم ىزاكوانننم فزتولا نوكرش مييرلل نامل كلزل ب ىملب
 لعن نادما ترقنابإ او الكريس بلاطيالو ميارولا
 مما فزد مابا نماللالو ةالرم تزد هريس ربحلا بلاطمال يا
 الو هيدا سسد بالاالو نيمع مست تقاجد إل ىلوملا نال للا هزل
 هربنع نم ربا !ىلل ناك ولو هزيعد نيل الو هيل ب رلاو'دانال
 ةتاوىلا ىاكدلالا ءارخباو تبسلا نم بلاطب نال
 : لاك 2غ فزاتراحبج راد صورمملاو ثرالاو 1

 دل ]د نوزّملا تامولذ لاك ؤلصال ووعع الو ثرما هرج مليا
 اى ىريثرالاوأ سنع يد يلاثع ءرثلا قحنال يداثلا اذالح
 طاقسا كلمال هال يوكل ىوزق ل انعولو دابحلا نوضح
 نمايبعالا نوال د لامِلعْنوُرَمْلا الاصول ازكو للا ىذ هددا قحوشام

 ْ . ”١ ئاقد هدا قحوف
 ئاتلاكاد تنازطال لاند. يهانأب مري[ ناو
 د لام كي, نال لد ازك ذرت اذا ريس ووش

 !ىح تداططال لوقد بلع مالك ألا حرق ننازإب زال حر لاق نا يا
 اناا لاق ناب كرك تورءاؤا حرا هاد ناز تنازدال هأنعم نال



 ليحل  طصف : اميإ
 0 هرج امرأش نوكي نمو 3

 أء نش لارب ايحاص رجع, اعوطرسم ا

مدة يداا وب كاتم
 ها

1 0 

 5 اكل د نوك!نرهاوا تين اهبناةبيحيزتتناال

الا : ةيخابحف اختك تين م]من نارحدإ ىأ
 فاعل ةماررهرك ني

 ب

 اذاازك ةدوحومايرجيررو ازخااماذا انمبآ هلثمو
 : ماج اعلا دامدسلا ى ملل هاعال ةياركس ماو اج

 1< عسا هس جس دمع ف لاري نالرع بلع  نيشوازذا ماحلاصو 1

 0 3 نموت ١ 5 0 نيا
 ا و م 0 ولد انم اهو

000 2 0 .لابرتس ىقاابحلص هوكو نبيا نم
 00 

نذل رب معو دور قلفدال ءانسلا ةدأبزس
 ماهم خا 

 0 ديقزخا قريملا نم ةيلاح خاج ةدوحوماهجر اهكرودلومذ

 كرصإلا ٠ هاتر تلار ناد نخالا 'نأاح ةدوحرب اهي ورمل ي

 اا 3 ُ ةنثسأك وص هل لفعال ملف د قرطلارحل

 قولا ادنبع هلفعل وزب :نارملا + بوحو 7 ةفينحإلا ردع 0 ١

 ىرد قااهرزرعو بريه نان تالا زمرجوحتتر الأ و احا ؟

 رخل >ارلل نال ناركس دكا نال 200

0 

7 0 

 ١ىقدورادك ثاس املا هداه دو 2

 ١ مذ 0م برص قرغم ربع يارس دلوفوإلا نب وفاء
 َن جدا هع زرعت 1100 ناوأ اا جانزلاف
 ىرلا نع مجحب| لا :
 6 1 1 : ات 0 :

 00 ا

 ظ 0 بام بي. ع ديلا 0

 لزرطل ةحارملاذ اوإ نين د 0 ١نأ يا

 5-5 و 0 7 0 ذا: 0 هسصرحودا
 ١ لاح 59 اذاأكمنع عك. ضااخ جرا ىلع
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 -_ 0 وس

 لاورب,رقموهر مداَمسلله نارا ةر دج هيلعاورْسوارقااذإ طنضلل اذكر
 اسهتحار تهذامر ود إل برس جرن أ هنا منعها وجر عزعو ركارلا
 ؤيزعا ىلا بق ن وار رار نموا ذل ا هاو هرج حدر رهف 37 د
 اريم تمرس لو ؟هدرغن مانا ل خد خارا د "لاو طنسرو هما هدر نااوكش لدورات وأ هراوداب كو

 ايان جصئاجر شل اد الدرءازهالا نع -رمائااهكوو ابلل صركس عيا 9 لاؤحال 0-0 ب اذار (واازك الحرمسلا تلكألبال
 راند نالكسوهد 4 ندد ارتأسك بك ' موجرلا

 ىريثعب الذ يبت ثريواذ لاؤحال اةدابز هراوعأ قد ب الع
 نوفحرم لذا لاكن 2 افورأ رداع هناالا تايهثلاب كنب
 تزدواو د ا ا :لنلأإل دوك ]عك د هن 0 نارك مسا نييلؤصعل ما يرانا ةنوحرها كنا از هزداممل وت ايرغ ل ةدرلا نال اعداد 0 0 واق
 5 بدر, وأرغ مرح ةبرشا وار حانم ناركلا صد توفل لحد الارربعال دورخل مر اماسي د معزا جد 5
 0 ضل مازلاق ولك ريل ز وج قر لملاك ب ا نوكال مضت لاذ ووسع برش ابو ل نع سسل را 0 ١ نحا هدو مبعوزفرصو صار ىأ ص ارماؤا هر يزندا بياع وأ نيريرار ماد تاع 1 شمو

 مناط يو لج بركسوأ هدا لع وعباد احا
 دخان ةروداوسزب سيدو هؤارشدو حبب ن وكر
 7 ا 0 ةنآ اره نعإعت م 0 ما
 00 0 0 0 اع

0 0 0 
 0 مضامانك قالطتاو هر كيرالا -..دراتلأ

 57 0 2 7 نال لاضكلم بح
 مح ف 9 3 معامل هب رشا 1
 ا 0 ما در ةانراد طير ةساولد
 000 ب: رماد ادرج اول
 ١ اننا + رجل اذأدرع يات ناز كالا دبو م



ف 15 سم لكل اوههذراج ارارعس شدا ناز وا ضراث لمد
 ةعاج

 رمل نالرحار رح ويمكب اراض برش وا قر نم ءلئمو و الو

 7 0 مكان فرئلاركالا

 5 هد ارحأ أن قث/رمللاه داع اونع لك نرش كارب

 ناكل 0 :دانإسلا اريخأت نال دل ةنفاما نيف
 كبح د

 ةرادن :وسش ١ راسملل ال ناك دوو ارعوأ] ةنيفصل اج

 مال درنال ةدايتلا زحا اذا تزقلادح كل كاما
 قولا نحو ارش 0 نال 0 رعوهو_ةرتر رول اهربح
 ٠ فاسلا نك مداسلا مم ةدرمأ فرار اذو دامصلاف مح رناسك

 ّ لاملاانال لال 5 0 اذا ةراسلا 00 نال 00
 5 ف انا تدب ثيح ناتارم

 ا 1 7 انتر 0

 0 . قللزف 0 0-2 1 ' كش

 خ دروب مضوحال ها اورهتسس ناف

 ميسلعاورّس ناو رج لزم ةييبع 55 0

 نا ملعا ةعضلا ررصل ا دجال هس كورسلل ةببع عم ةقرسلا
 كوين قورخ احن اكاناو وبلا د ةارملا لفل كش 2

 00 ةوبدك تول مهو 0

 0 رطب وأ 00 فارطم : فراس كنتي
 اك ز ىوع ةدع ف ١

 مدان سيول ةيعاما للاب د - 7
 < نال ةيرابتعا كرجل طقس ارم تعرأ ةرم م

 ىسا ردل طقسلام ىوع ”(ةيرمتسما ا
 00 لصاورحإلكاط لاس او نابإ

 دحاو رحاهعجت“ ارش انضر اغلا نايل نائب

 ناي: تننا ننزل لاخ نأك ةنفرغت تاك وا هأن انزاي لاق ناك ةرحاد زى



 ا صح 222ه كالا صا يس لب

 5 كساس سسوس اس تس مس عساس رس سس سر حس اساسا 2:2: وس سس اس يي سس سس بيس ساس ص 7

 قوس نع احزتالاوراشلا ماسلا «الحل عت هددانفحرملا نم :
 ةجش هيك كيش 5 أ . صح +: زحاو ربع مكوهوز تنل
 تيدا ا اف تلج |١" وأىت دوره ودوصعلا تازد
 ١ ناد ةهلن ذم صار لا رارحاوإلل دك ثيح برش و

 صو ضارعملا ننايص كيطا طيرس» باسشال نحاس
 مر يسل رض ا مالا سحاما لمخ كو معلا لن ايص بسلاح

 رولا باب ىرعالحر 0 ا نبا نا ىلح
 نراك ب وح م. 0 ما تنل ولأ نباأب لوب
 ولسا لم ا 2 ادوار بِي

 8 4 نوكسل 0 0 7
 00 3 نا 0 0

 5 نارين ماسالا ربعلا تحيد نا كلا دج ايد ]بوح
 هشلارجزحو باك اينو كن اب اري أشم ناوأن ىلا روكارب
 ا 0 اذه ناكول أر هص تعصا هنل
 ناو ىو لك نأ م تيل ل2 ربعلا ىح إل صاضقلاب

 2 ؟درلا نجع اكل كداب كا حلا سوم

 ارلاقزم لاا اوم ئاود ووتمو هو سزؤم قري 0 د 00
 2 ا ل

 هذاك الهر ملقا ةالصلا يلع هنا ىورو
 منامك يل بحقل م رك ثوبوحر لعانمالا تحح او ههتلاب الح

 ١ : نركب لد و سحلب نوب ىقوه د لدا بحال

 اتلاف نوير قد بضلاب و تقل اربع فيسحلا مالكلاب نوي لقد
 ف مانآلا ىاردل ضوفموهامادررفم 4 جيب سوع مهوب
 تلح الا نع بارصا اذا أك عرسللا جري زكنلا هم امج 1
 لا طب نإ يعدو جاجأو اتلا فراسلا مجدل نع ا
 شدللاب خبال ١ نم ينمو نا عنب نيس سائلا لاوحأ



 0 مالا زرئاج لاومالا دما ْ

 .يراعلاو ايلا رهو نارشالا نشا ربزعت شامل ايلا كو
 2 | اول عت لنك. ساحل لوطي العالاب

 < تبلارلا و الخالاب تيداهرلا وارمالارهر
 ْ ريترو البال 00 لارثزتو كلذ

 1 نأ نسوي ل تكور 2و 3 مالكلا ازهدرسخ

 لالا اج ريزعتلا نوحي تس الذل قر

 عارم + وصح مرع ركام لح لولا واصانغلا ىار نا ِ
 نع 0 أك نايللا نرخدريزكنلا يرهازلا لاو
 0 سل نان لد حان اووتيفيكركذد و

 3 ادذد ةدايشل اووأرب الإ ف 0 يا 0

 0 ميا نحاس لرامز اي“
 : مي دررثبل وج هنأت وجو ركزت لؤكبالو
 رياح وس نكن ملدا دح داع( ممنا

 د! ماعلا لاك رز ولا 0 ريباقشو

 ”يذاذ ضخم ناك ثيحىوع ىلمق دا م
 فك نم عووتسرج لوسيل بكترا ن 0

 كا لان تلت لش 2 00

 0 دارنا خ 0 ءلا طتساريزخلا

 2 نمثيرح و صاو رعب منار يصؤدا مو ون ماربعلا
 0 00 اىدا نض انهانوهتم نيز هلذ

 ناخرمأق يدا فيم انو ىراشلا ون رع اًنلطم

 ميول فن نأ لا .٠ نييسلا فراخ ىسك 21

 تلاكورعلا زحاولد تيهلا در عنو را كا
 كد اه عك داهعنع م 01 1

 .ت/رزعملار انك لاؤخاللر ابتعازل نأ ' دايو اص اا احا ةرع
 هلك دام بجسم انكر ىب 0 قكالأو
 متارعا الحر ىاز نهو محا ناو د سبكو عب

 ( نى صح ازا اوأب اللد 0 مماكوا

 . يطا افا وتملا صحن ىلا 6 وركز

 ا لاحنعرم تنص اذلا نأ ذالنعلا
  يطينطسف مر وبأ محلل لدسو لاع ةوسالو هته لماذا

0 



 "يلد هيلع رك اذا بوملا هرم لي ردقا د يزسو زم متبل انا ىوسانيرط منمرمال لى ملا رج لذ وصد 2ايام بكمل نع
 ل اننا نورت اهدا لا, دوما خللا ناكاذإلب ةراىزنلا لل حاحا
 جابوا ١ ناوحانر كام لد و هلل ةرداوم م/ دانس نوكتو
 رون ةربع 1 ادرزج وز ىزحب اكوا نار نضر 0

 ا 1 ا مل | وسم 7 ل 0 دا 7 4 و

 : ا يا 2 ارم الل جي هعستو 1

 هيدرز يال هنالا طوس نوي لو عسل بز اب ناكا دارس. ١نا ىا
 رو 0-0 ادرشس ناوعد ا ترعلاو فزنا فرحل راحورذلا
 7 0 بالك نصرا نخاع اع شن
 ١ ٠ هم هدؤ؟ ملأ ١ و

 1 ضل يك نزعل هنود لا ملا م ١ هنودو ىرزلاذ أم
 هلت رمل نموننا بولو نام رن يل يلا 0 8
 لاثجريبلا نع رخو دريحوم ئالفلا فر صل اوحا ترفل 5

 7 ا 0 هلا

 ب 0

 تالداحالو 0 هب 0 ران 0 وللا نزال
 0 ات ناصح 0 0

 0 د
5 5 

 ٠ ا ع ك6 ايلا هدأ

 0-8 ىواحلل 0

 5 ترس ظائلالأ' 0 ل ارداكأب د 0 لاخاذأ'

 الاي ننام زعر
 توت د 0 ١ نايصللاب 0

 5 0 ا 1 0 هاو نيون 0 ةضلا : ناأي

 لاهازاا او ئشنلا فاحلاب هاوأ نال ىكذ كف مزهدو هذاز مارحاب
 لزعبد_دلي اولا لاقوأ قلغملاو رفاه( تبااب قس الاياب



 95 اجاب 1 ريدوع 01 عانق للاكذا
 وهاد

0 0 36 7 0-0-6 
١ 

: : 
 0 ادا ولا 0

 ش الأ [ ىرايح :ائاو فاّشالا
 ان ها ماين 0 0 دارا تال ا 0

 ناالأ ت نونو دارت اللا و ةروصلا يوب داري د
 2 سما بوعد مارش بر ناسا 5

 0 0 لدلرألا لا مزن
 ل ا ثلا قرب كح اس
 ع مان قاراعرش انياب رثبلا فرترال ةيرايتحا
 ىف 50 ١ كرو رول دود دارب

 0 دما
 لعدال: اعرورل ةنرايرحالاىد أ نعارازنحا ئرعلا فاراشثمد و
 لاق ةئررخلا ف 4 5 اهرعمص انما لظعا رد غارب و مامالا ياي 0 د رازحل 0 قناوبراالامعارانفلا د درتلا علك ل 0 قاراع

 0 1 0 0 0 نأ
 .و بز امان نأ و بد ادور رانعرب

 2 ”ايربل لانفك ىصخ
 00 ماا
 لا ولعل لان نير لامعضراحو وأ
 5-2 دايشاداراولو ناحرم 101 ١نأي
 ل ثحدت 0 تراجم ل

 وحسلاول١ وحل و دسو لل ق دوددا قحوهو
 ا 0 باحاذ ماوه اهذلب ننائاو موادسإلاو رد

 طا يدق اول دان 29

0 0 2 

 رج



 «تلاذالا 3 ا اوال اذ ةسيرلا "حرب هز عع ناكذ ! ناقتأف
 ا تارغلا قطس وما - 0 ارقد نم لاك عش سو ىفان
 ا اب دانيل 0 ياما

 >ناك ناب امد
 الولف ثار نيثيملا نمي ما 0 5 0-0 0

 3 2 00 لأ .ظةيرتنب
 ربو ير سائلا ىارنأ تن

 0 ثيم دم وف عالم
 لزعب ىرلاع ا ١ نيعم كر زمخشسب باجلذ يدوهب
 1 ا 0 2
 يم ذا لاق الويل كالا 0

 0 7000 ا ا 0 0 5

 قعسجب ءرب :وئاور دل تالررره مرد كال د حتاس ,مطسوارح نموا
 0 د روماءوهّذ ا !مامالا

 كولا نا نعسوب لإ 0 علب نلاذاق جانحلل نواجكجإلادا ءازبلاو
 هنا ذ ىرد 'ناىاذا 7 لماع ةدح اذا
 كيبل ةبرلاث ضن كت ام دار ناذ ناد ١ نادر

 0 نوداحل ما ١ امم تزذرامرثع 0 3 ص لالا

 ؛ 2 ارد نلاسزم مجوز ايزعاما ذاب هلابك
 لوا د ةباحالاو ا ةنسؤلا از. ل عرتجور زحرا نعاذاؤحب
 اثنلا هن الاهم ورزهبال تنام تلا نم جول

 7” دد ةمالسلاب هفته [يشاال هلا 3

 1 | ابواولو ن(ةلعمنبا برم 0
 ل 2 ذرلا لرضب الريحاد كلام لاقو يذ ١ ىتعوأت لمع

 م :ماوأىمولاوارللو بيراسلا ى بالاالوريزف 7

 - ٠ بيبراتلا ىدلتم 0 1 هداج

 دلال ببسسا 34 يملأ انك املا

 اقركوإ 0
 ةرئسلار رد ناكتأ ةريج ةبواصم ا

 لفك هي 0



 درمضارد ةرتلعرق فقرسو) هنال

 نعت اي ان نإ يلا يوععلل عملا لعرب
 "م ةةمالادو ؟و ود انيلل ءازج د يباادإةملا هنو
 . ةرملايلع لاك ثبح ثييردلل ف بخ ُ_ 0
 كلبا ناد الذ الا اسلاو
 ةريحانوكر 0 0 ناك ركل بلع

 نطحالا نول ريثعاو
 زخار مْيْدَحْرْح الا بيس ناباذااكد اليسا ءاىشاامإصو ةيفك
 كملاخا نعل ازاحاو نطمح ابدل بتْس اذا اك طفح ءارتناوا ةضح

 | ملا لا كلذ توكردتعاو ارهج ةربا
 نعفرم ورمل نال نرخ ند بوكو لقبا داصلا كراس جام دعك
 0 فولا ءسزلا وسارلا با
 ك4 تبل نولي لكد ىلا اكيد لولا نكما راوس

 تكس اكن ف 7 م ا املاك
 ترسو نا هلا خر همم واوا 53 :سار
 رسولف اضم يما 1 2

 ع 0 اوحنعاتن نور | عملا
 اصلا ىف وس ا *١ظفسم 0
 هيدا دجلا
 هه مانو ال

 0 8 0 0 دهن .
 5 توا نام مدعيورب ظنا حاف محو ا

 موف ماوح 2000000 ردنا وعلا هره ران لعوق
 ٌَ ارقالا طرتشيي تسرد ىلارأ رت ةرماهيرف نا ف ألا

 ب ....تانلل مابا لاسيدو نافاس يشب ف1 لانك <
 قداسلا ةدامش 0

 اق نم 7 ١
 ر انشا 0و 0 سارا 1

 اتساعا سانر ,[ قرشا برص لا اا الاي
 7 أ لاونعا مرعلعو مىسلا قوبسانمالا للاعت سا لاف ارس
 رز مالدرت نحس انلا رس نا (اللاو ةالملالعلات

 0 ٠
 7 احم حا ]وانو هووحا منا ملعب متقرس تنال امو

 دا



 ىرسنبلعوطخال هنال نأك نياوزخاو ناطلاوا بقنلا م هريلحتإوا
 مم اقرال مظن ١ نالالوا ةمرانتمانيا محيل قرس قمو بطل راد م
 تح مجر ١ذ مست فورمملا نولي نا لاو فرش نمو ةدلارلا مداتنكا
 ناخقورسلا نزف معش طرشس باصملا نال قرس مو نيجوؤاوحاوا
 3 0 مم رهأشللا نيب

 عع د 2-7
 ! ا لكىرلا م ”ااصإا نه رحال كنا
 ٠ لالا ا"طارخاطلا] لاكلادئنممسلا واو

 اولاسو ن انشا امرب ملع درسوا ةرم :رةرسل ايرفا نا يا طرشنلا باوحاهرنخد لوف
 قارا اك دل وز كبح متم تبث وارط اساما نيدو ةيوكرملا لس الا ىماقلا
 باضملاررف مامرحاو لك باصا ورقرسلا ف زنعامجكراثننذ ذا حا ل قوس
 ؟عدرحا و هزخلان مصعب لاملا ال زدخالان أ ناو اعيتح بوعطمد

 سايقلاو واشلا بال اس اعمج نوعطتقس تيئدابلا ومد ملي رتال ب
 نفييرنا لاقو ىترما| حرت اشلا ورمز لوفوض د مس زخالا رطغب نا
 “يكل زخل ناو مطل | املاح بجيل نورا ديصل نحال ىلؤت نا ممتا محرم
 طقس مالا نعرملا طوقسي هب ءىرلاو لصا ناحالا نإل بجو الافحلا
 د رلا ةوقبالا رطل ”كوال رن العاهل امأذ أنور مشل نع
 ٠ فو انيبريصلاو لو بمتلازسضياضاتلا ىف مقالا 4 0 ظ 022 نسر شاب ماو ر اصق
 لماحابم ان راد ف زخرب ام ب وار او سيخور يف حب فت و مقأن تبرع ق
 مز طف دل ربما داو نعبر رسلاو بفشل نمار صقل
 7 فرت ارك ةوطرملام بحل لس عرس وس اد و 3

 زا نوب دبظرل 5 بعل لتس :نطولا ميكا مايبرس رضي أود اضن امطن ال يا
 ء يجبالازدرسيعم رلاو علا قوق مرائلاورلا و بييزلاو
 دانا معو مال ايبوق ناكرل و يلاواسلا نات ى ىكانلا ءاشاموللا
 نك مطل ا.رنعد طحت نسمع اق اره وركلاو :طسخ اكلكالل ايت نكي ام ولع ير اعلا يس نعت زكا ايهم وه اذ لال ارك عفن ف
 ُ 3 ١ دزاوالا وتس جير اذ دمي يبي زو عا ردد لرد زعلا لاح مش ةرورصقنالالد ا انرغالوا داخل بلا هاتين ماعطلا
 1 بفرل اي ملاو باوْلا م بطلا 7 وهلا لاو 5

 لوبطلاور ام لاو طبربلاو لطلاو ىرل اىتوهللا هلا قاضيا مطقال
 نالدئسري ىلا زمعاماو أ.ملتم نيب الح امسوتعت مولد تنحل ساما

 ا



 سئلؤطلاو فرلا ناكول و ةيرش يمان :. نعول ليال يسرخا خا
 الحر انا هنالركسلاب يا ميرسالا ثبرملل ١ هطخال اركو د لاتخاوهلا

 رضاك ناورمل رج الذ لح ناك ناد اره 0-0 داسملا ميلا «ناسشامم

 هنال برطللب ,دضورموزتملا لاملا ذدرو صملاو ئالدخا موق ىءاؤعللف
 3 ازكو مضن : نم نأىاؤا اكو بهذ سبل ص ق ءاعت الواى ملط

 ١ ادا 36 ردلانلغ ركل ١ نعاسهن ةرمكأأب لواَتي اهزخأب نهنال 08 و

 1 الذ بلصلاكإ : :دارعلا سلا ل لانشلا

 000 نال 0 3 0 د 2 ناب لق 5

 وبل دج نيدهللو
 باكناك 01 0-0 0

 ل 0 َن 8
 0 ايا تاني ا 10 ! عل لال
 املا اور 0 ادملا

 ره اربعلا لام 2 ءاريززملا با نعإتتن
 3 21 د لذ همتقد نعاردعب ن شلك 2 هسنعت نع
 9 ومالا نامت ملا و لالا تو ىتنبلاوسلذلو 1
 داردحزت عرس بلا نمل لاننا ي ناوهورملفل قاض ةالوا
 مادو ةوحبض موغب لأ تاورم ناىورامل حسنا
 ظ ةيواحم نعرض نحاو توا قص يملا
 ءزحللا يالد 00 هنن داع نعج اذ ؛انرقعلاو ةراعصل [ىصلا
 رخال عرب انخ زر 00 ”اوخا نال لاذلا ثيبد
 الر نن ايل عرسبل (للاو ةالصلا هلومل ةنامالا محب هريؤق

 : كندا تحلشا انك كي 0 ب 7

 + الذان همحل هنال الحومزالاملاتوكالاح ٠
 0 انفحو لملاك مضووس اةرساماذاامال دزي ناد

 رمال 5



 الم زالا زرح نعريكيرثلا دح | قرس نأب زكر مهد هالاماكث 0 يأ

 [ع ل ازكرومل معد أد ةيرشمضهتنت كد هلام دخل هنالامرنب
 ىرسد نؤحوم دا 'هلاحب اردزحا لع كل ناكناب هقحإ د مؤخلب كانا
 للان حبات ناز اوس لجوملا دلال هفحل ل فيسا هنالا همم
 تاو هقحر رقم هنال ةقحرءارناز زحاانأب دزب ناو نرلاطملا

 اما الد ناكر تعور ترم دلال لاكب وهو مْ اكبر
 ايا ميما يتمإلا 0 قرر مد وره نهى رس
 0 عا 4

 - ناكلاحرع دع نإ ع 0

 ثبحِإف

 01 ا فتي 0
 دار ل بح اه سوار در عل ىد ال يأ
 لاتخاو 0 ايا مول جلا كدت َب نم نأك
 0 دوو 0 ظج مدرلا فد أه دولاه الع 0 1

 نرمالا وامس عوا "ليس اكو ار سلا ور
 1 زخلادا 4 روزا 0 9 0 دزجلاا دك رجم كاما تالا يأ

 ريعلا يك قالو يلا اوكي 1“ ااذار,لانمال وج رلا
 لزترلاب تؤرام هنال تيضلا هريحأ اذأ فضال ملا لام الو هريس م
 بساملللا 5 تاكم نمو ةال 0600 3
 ه لاسس سرع زخلا دام در سرمحلازخا اذأ 0 يأ

 تحف ل نا ف 1 00 نال اهنعلام اذال 5

 ا مالدا لحفل ا -
 10 َن :
 0 ال مل اا ههلوح را 5 5 و ذايا
 ا 3 5200 سوار أىلا تيد اوحنم سرس
 00 الرد اذذاملابزرلل نال تاهل بز ره دوح ا

 ظفاحلا لاك ميال ركل لوصو من مانت ةزرل
 1 لوح تنذو نم اين ةردوة زول نك واصخأن 0

 ابعاالد نؤالاب م ل نكرلاب لتخرتوزرح الا
 ظاش لعانزإ الرع رسل ر يملا انا دروسا اطفالك لج اظناحلا
 احنوم اولا باب نايلو رريملاوفو ناخيضاقو ميال ارم نعل ازكه
 تنو ىاناكإو فرادى .لدرد اممونال ءطتبالابم قرسفرأ|.ينملاب



 امراخواكيرملل وأ ١ 1 11 هم دل

 اياىذلاشاشغلا طرا قو وطي س انلاراشتسا ءاطٌمنادعلاكحلا
 ا دلو ران قيل قولننارلا قاب اند ذا قفنام سائلابأب لل

 ال زخادا.يلها سرحا اهم نآك ناو مطب [دحاقوسلا ئقالورادلا
 قحرلاب سانلل نؤؤبا) تف د3 رار صقرس اداه 1

 ضخ نزالادزاعالل تعي أميال مايحاك تاناخملد رالا تن 0 تبن اوحو مطغب هي
 8 داكو ولد ا 0 0 َه در أ:

 رمعد م لد ةرصطوا ريلالحرت بقتلا ناكلاوك
 5 لمح نا! وار ليلا نم نس اقكقراس كارك6 0
 د اماقأ اتناك 0 ادري نايسر لغركأ

 يا الأ سرب الد زوراولان ا 1 رارلا نس ا 00

 . دي[ لولا نال يسم
 ١ نحاو هرب امال بق اؤاازكو رقوسل منن
 اذالكد ذم 0 0 ايدرظةن ااا 20
 ناخالا نىك ماظات رانال هر م ٌمجراخة وص قس يا رط

 0 1 0 ا ا

 0 رلا نمٌراخال ارحم مكلال حاد ةرملا قش لخادنم

 انم حورس ازا مقال ازكو ملمس اكشدال دق ركع طابرلا لعرطلا
 ديعلاو قولا ره دوصفم نالال وارث اقوا ناش محه نأك اوس ؤلمحوا ناظم

 م هاذ مظفح ماقوا 00 00
 3 نررملا م 0 طع

 / ءرثي 17 0 د 9

 د نار كلىلع 529 0 2

 : 000 0 عاوصفم ور كازكا ردح
 بيلوولاو دا ازك

 7-9 0 نلأولل كال طنب باضملارزد محار لنْ اذا يا
 ) ب ماا يم لارارلا 3 رو ب ريصأ ف ماسرم راد ق/وصقم نم

 3 ىصلا وي هر كزحا ةرروصتمم نم قرم ةروصقم 000
 نلخدال نم اينما نكسب تاجا نيه نأك اذا ىعدريصا قلل عم اخرارلا لح
 همادحو رعاني رايغشتبل ترسا) ارادال ةرعا موه نكس يلا ل
 نمأ نيمار كب تاجا نامازا ةسررملا هيهلتمو طابا ىزيو
 ف هرب لحرا نا ملمتيب اكو ناقولا «يزس نمعد قاركىرخالاب ل ل ل
 سالاحرادا وانيق نروح ايس لا ةره نال ا 1 ةريعة ورم

 نمدهاد



 يانفلا قرساذا ددرت الب مطب وأد نخللاو
 ذخاي لاذرح مبررلا ذ نسي رعبو قوس نأ لارك 4

 هلتنيد موسي هدجدو ٠ لمج غرحراشل ىلعازك
 د ازكي دانعم كاز نخلي ) نيرطلا ى قلب دابا ضم قوس :

 ل ككورعت هرجا ١ؤانرارلا بر ءافرتسا نمإ 5 ٌفارسلا نيب

 لم الرا سانا ,ؤتنيل ماسبو راخوكلع لحااانأ كرعايب لع
 ) را 0 مهبل نال

 4 هاد واس 0 الا هير نثقراس 1
 ١ ا 0 طن دوج اد يمس 1
 1 وع نك الاثلاتو 3
 ايراد هذربب ا و 0

 ك1 ف دنا الر عرار مدار اراه
 مالرللا دا نيب هزيككر جسرلا مر نمل سو 0 0
 دوعس نبا ةوارفلك سيلا ١و ”نا صلال معو م وكلاو .ةالصلا لع لرعب ةسولا

 نكرلا فرست نأب ينحل ان يعاني د قروي ةداولاوامناهااوعطقان
 ملحم ةداعنا م ول 5 رحرالللا ها الل .رخد .د ىلعملا

 فور 5 نب ىترهظت كا سبل روب لب طقيالا كات داعذاف بعكلا مئربلا
 ىرسلا ل حر ماعم داعناذ هرد 220 فرضا وا يع مار در ع نع

 لكايرب ةريش دانا هدنأ زم الا مي ثركؤح رولا عة راعناذ
 ئ نبا هعلار انسنسا معمارم معوض هر داب ىسل ]جراب تست و امي
 كريلاهرب مطتن اهلا ث واعنا ماشا لاق هرنعرسارص,ىلخل وذل اوعيحاف كلذ
 0 تالوطلل ق ركزي مدد ئيتالجب عل 0

 3 اهدزك لوفاحو ياذوا ايلذام ناك تح

 0 بناملاورصلاو ب بالاو بص 0 2

 لو بالدبمألاو هدولا وثم طقفاحري يذدا كللاملا ميوصْم طق اناا
 ناو لاو لذا سلع زجاتلاورعاتسلا دربك ازكو 0

 تمتقرنم نيرشعلاصبقو نيرتس ةرنع ا ماب ناباب را بحاصو هني
 ملزنع ىزنذمل ديد اوسأف ؛! ءارس يرئللا ذأ نم .صخ راما

 لرد لكحل قس ؛ااب يداي ردارغع قع الا سداىلااماو ضل
 "مد اري ىل نول طفاش ربل !ىد موضح نربدع اااؤ مموضنل بالو
 انماناكن ا اا راعال اك نا ل ناكتملا ا روصفمو د

 طانسا رك دنا ص نيرا رادرتساب الا" ئامولا ادا مركت هلو

 ًايشسالا) نأك زعبل ىالصأ |اناهاؤأذ ىئمقرسل نعل ناب لاتضا ص نانملا

 ص اتملا ئالاغ عنود ىحيلفنلا نالر كلا قمح + توبملاللع



 ١ م _ غكفن ظ /.

 ١ ةراس ضرع نجلا كيم
 زايد( ا

 0 ةظماشلريلا د ءزموصنلل تزاجاذاو ةظناحرباذ نكي لانالبكولاو
 00 انف نوف تصتدوا هكذم واةموصكلا ةركابإا 1 0 0 سنا هركرابكم دا كلا ةموصح وه !زناح ءظنعلاناكو
 | 18 تاكا مدور لات 0 ظ تورسلادرلاو قبلا مرسلا ئاواد 6 1 ا 0 درسل وا نهربب و ركلم غراو نارهاتيي هيلع
 ١ ناأم لق اللرنسم هرعلنو :نكأق

 ا مكمل دربال قرسأم ناكن اذ اريعوأ 0 ل ا
 هلوعل نام لذ قراسلا لنا ناب اهل _ممسم واهلا مورس تاشاف

 | م حميع تواظذ ام رعد مداخل ع 0 لع
 0 : 3 2 فراس نا مامد كل اقوا 47
 ْ 0 46 اس املا نما عسل 3

 00 : 0 ١ىوزام ا ” لعارلرح

 :ء طم قرم 2 رماح لاا قرسأئا هدد ١لوسيراباولا5 ه هولا

 ةسمانللا قرم مالك ى اف تدظف ئحرنع مدارج ركب دا وبرج لع قرس رس
 دج 1مم يلع مدا طمويدا لوسر نأكرنع مدا وكرب شوبالافن
 فولا ىلع )43ةىؤؤ هساو باب ةسايساو انزلادحئ اره رقنركو
 3 0 ب ا ىف سرل أ ءالع

 3 ١ قالالنمملا نةسايلا

 ايات مكرمو مموازح محرق نير وصعم قو
 تل ١ هزت ا نس موضعلا

 ل اكو ناجم نس مخ هو انج

 77 زق مي ءدترا اول واليا د 5-5 نوعببلو
 حرس نلأالأ ضعي 2 :ةحالا قف ايلاف يعد (درطرالا زاوضند وأ
 ' الوان رامدإلا 0 نا ارلعاد ميلع اورزعن نا]إم م اداب"

 نصوم ا ناك هدا سالك نم ناكا ليرد املا ناوأ ا فرح ا ديل
 م توأنتم اإل ذأ لاوح ا نزوئلادارلاو لد 004 نال

 00 0 01 ازيا نأيب مهلاو ةمولعم بابل وازداو يباني
 : ا 25 الأ 1 اهم م 57
 5 ارو اقف فرجا نااماهنال ذ 2007 ما اوررراا كك انشأ لع

 فالح )وهرب ملقتفم طفند ل املا ناحلاب نا اما ور كراك كيو نلل سس
 كأم صدوأ لل .ةلتشلاو زاخالا نيب رججوا ارحاتقيه طقفلت وا

 اري



 طقح عرجنااماو ت ا ”مابح كل ص دا ءايبزتمب

 007 صاصخخلا دل 1 ظ

 مانهالاو زحاطر ربا و 5 يم شيرالادو ٠

 اعرب ل نا أن ولام زحل ضد 0

 ريك مروا وحلأ لمالولاش رح خال جنها نا ىإ
 ناطم نآي لي ل رخل ادرعال بو وحرب زجبلارحيرسكلتملاوزخنلا ٠

 0 0 مر مالصلا امس بلع

 يبدا اجا بحال ل 9 ؤ

 0 3 ل ظ ال مااقول اعتمللا

 0 اسم ملا
 ئيلا ورب ى ص514 هجر هري عطنعت ل ملا لاح ربعد كسم نإ ي |

 هددخل برلا لالا مباضلاررذ 0 007 د
 ( لصح نا اهل اما ا ىلامح يل

 خا ما منال نمت الند: مسع وخلا مرحأب ير 5
 ل "لمعان هيدا قحرهد ىفهاشلل
 1 تول صوا نول ناعم 3 1

 0 دب نزسشوأ
 لوا ارادوا ل نل بحأت 10 ا

 + درو شا ليزلل باس دقو شرانرغل علو
0 و 55 لعْش امازازخالاو (ىلو 51

 

 م التل نسرخ الانا عمزتغلاو لاملا زحام اص نا عي

 20 درس دارت اهروكرلا مففلا
 ررحالذ اطمد ؟وجذاو ثوم ئح د واكمل

 يام تاما اشدإلاو دهلا جو اىمز دن 3

 مل تو ئجلا هرب كليركذ زأل ا زحاو ؟رجناو شيالا

 اذلاما نو رام مح اال 7 شن

 355 تح ما لاملا نحاو انف 0 106 0

تك رط عم 000 ركلة: فر را اتنسالل
 دددا 

 فارطلا ذوا نصعنل الع ةراذلا صمم صعد ماطخوا ةراملا انام يحرم

 اني البذر شلل ى قب ديلا هلطنق اذا سوق نغو مل! ارانرو هليل

 ل
 .٠

 2 0 ”نا سرالاو صاضخلا



 يع مىوبعلا ميلعو هريعو يواطلا ورش لاك قيرطلا ءاطق مح
 ما هرس ابيل لع محال ع درشابلاك]تعلاو نزحالا3
 ١ ءالتعل خدام علاد هدرااورسابلا مي ءوسْببح خمرا حلب ئلعس
 ش دانتعا مر ةيولا هيلع هلت ح الحب قمخنسد ثسلاك
 ظ 0 ايسؤتقمللا
 دمام نا هناي عع نام 00 جتنا, اماللف اذ 6اذا قراسلا
 اخي ئارملا مجود نانسلا 0 ازكو نخب هشاعد
 ظ مْرِع ل واحأ اج ملدا ةاواراحا نلفلا
  كاسؤ ان 2 فس وب ىلا نبا اماصع ناواحو تقربت نا

 ا ظ505- وح كبار لاس 009 ١ ١ كلا يس درملارمخ دل لل 3

 راقكلا يلم

 .؟ لست ار نأ 00 يا
 علا 0 0
 ك1 1 لص ص اهزايهنإل 0

 م اهيا كك ذ 1 وح 0 '
 0 رشي مال يانكرصرد ا ل
 دانملا مهدد وني درازعاو كاقن هدد أ نيلك ل عالإب هينفد داس اوزنش
 يي ران ةالصك قابلا نعاس مجسلا نم ئعملا ارهؤصحازاذ
 امي موعت ىلا ثررلو ةراذلا نمعملا و دام معمل وتم ماللملادرو
 ىوبض ا ناجح لوف ب انيك كرد ماوعم دب رلاو ْيوعملاو ءاسملا
 ٠ ميما سارعو هلكو ما 0 ادوار نينمرلا '”منوزعاتلا

 بحاو ا لركح ,نمعملا ىعي ْن و 'موبلأ ,ماىأب و سس م ل ا

 قس كار افلا هع ل رلوثد كرنب هوو اش خلا لع



 توغل خالاومطقالاو ا 1

 عذرا حا نحر ازعالا دااؤ تل هرب ةنالاو رح الا

 بلو داعم تاكا ةيادلزتا ميلك سامبا م

 تالي وحلا د ةازلاو كميل لا مةوي هلذ حرا: ممظميعلا نا

 ئئوارهبحال ثلا نحجلعع 0 مرزلا زمر ظ ظ
 لوم ام رمال أرينا "لانا و ةالاصلا_لع ن 57

 ١ ٠ -اعالاه 0 0

 0-2 0 ل 2 ١ 0 ١ هدأ ظ

 رشا الاه 0 0 5 ظ
 0 ذا ادادرلاهت لقد

 م طاح ا «هرالأ ا ار لاتننل! ,رهأ م 8

 2017 لماما

 0 !مالسالا ا لم كاملا لحال

 ا ارب 0 مالر ارعالا با عصارنع مىلك

 ا يك كابلز لع نك 4

 30 00 ندا 0 ىذو 0 1 5

 2 نيل مونت نم مرحب مراتك نأ سعره رأهدل
 "ل نسؤع راع ضردر يصب ائاربئسملا احا داي نأ را

 7-5 ةيانشنمدرهت هزملا 0 مه ؛أرمو سا اذ 00
 ول نعورولا بب ازغنابّبح 0 مار

 دو كا أحل درغمد ن 0 7 0 00

 ا 536 0 10 :

 ند رحبت نموع لو مايساب اوموقب ن 1 ماردحو تاه

 دو ا 0 ب زل ل هانا اذاالازكرل سوغد 4 1

 0 "اذه اركق ,قوفك موطبنا ملغ ناكارزع نو عد
 أمءاقابانا]صخال و لأ 11 6 1 عمّ 1

 فولاو «ةرئاؤحو
 الجمايل ثيرورضالذ بانك جريغم ذا عملا :ذأم نول موصلار

 - 2 لقفنامازا ا دف راما ملأ هور 3

 أتش ناوملا بابز نالع ماما لمكب نامدارلاو ملمعذلم احلا لدا يزجشل

 0 ا ضرح نحن رهط

 -5 دم



 رحب ناداه انهو نيزسللاب 0 ظ . ا مههللامهركه مارح مقفحو ةعاطلا لع ةرجالا دش نال قالا دي كالذي نقلا م ءوركم هلا: جالا ميىوتب منا اطال
 ندا علا لرخ دلال ةسسام ورشا ناله دال لالا تيس

 ع د ,2لاوةالصلا لعوب ملا ف
 8 واح هذال لولا ١واطيا هركبا هو هاص,ريخد غ/ورملا لع
 ظ 0 نا هور اسعللاه ص حبلا ربو لاطاب محبا صدادهحوربلا ىلع
 او عااوم اياورهابحو للان لاه ىسضنلاب داود ل عر دعب ال
 لس لافو ان مح محرك 0

 "م اصح
 7 0 اما 0 لسا:

 ايان ووزالد 0 0

 هتاوازالم 0 0 0-000
 عنو رش او | اشور اذا مهلعامل بجو نبلع او

 ا اصول 0 0 لل
 ا اوماد مئامرا ضصرعشانك ةيبزإل لوب
 هب ىد ائا مت أى ل رللإ ا 0 0
 0 اتا اير 00 لام و تركنل
 3 يل : وعد 1 اىئنإلو .

 2 راباننا ب جب ملص 9 م نما ا منال يا
 7 0 قرارا يع العال سرا قعدل اننا شعبا
  ميدن داو ةريرلا ل5 كنس

 ا يف 0 0 ندامإك د كد منكر 00 رفات يا يا 10| 2 ل ل يايا
 ا 2 و ميلعَوب هل مو يرتد مجدل

 : اراد امل ةالامصم



 ظ

 ا
 ا

 ١
 ١

 00 .ظيعلا ا ٍِش يابا 0 0 داتا

 را نك 0 ا 0 الا ماي نمشالو 5

 0 ارم الوم "رصد اذا نامل 1 ريخا 0

 اوؤما لاق ع نيكل ترحم نبأ

 اهو اناا رغ سف ساونا 006 1
 نفت انامل وغلا 5 5 0 2

 سس اانلأ 20 ل مانو ةءاصلا لعلاكوأ

 7 0 525 1 - يا مم ا ةقوتنل
 ميك مكر اش ا ورم الانا 1 نأب 15

0 ميا 0-0 مملابصلا وأ
 5 

اوضا ىحروولا رهو بر ال نال عررارم امن
 

 00 :اهراهعبو نأىإ سنها ةيراحلا وتعال هنآك

 ل ا الؤخلاو اريرغن اءاراخ رخزه]ب ب
 : زار دك جدأ موسأو نحال ف ثم هرب ةرعو

 * ارعقارورزتعانعوز ادروارش نيالا هدربكو 6
 “ أح نع معوولل نارمو ك2 كرا 0
 ران ىرائاراذ ناكوا ا

 نا هب ىضشكلاهاذناكوا د
 كاملا هلادرععلا هد نئءااو 1 تمل ابارك ىا

 لانعلل ارعأ رخاحأ نو , ناالآ كب :ىرلل ةءارلا الا

 ىلع 0 ميس بل 2 ما
 : وأ

 لصاجإ من 3-7 0
 ضاملا» 0 ْى ملاصو مأججت هل نمل ارش ا نال هاما كفن نا

 ماج ب بعسنل هنالو فورعملا ع !نقلا ق.ةداربملا تيشوافروس 4
 .>نهللا 3.3 بلاد انااماو هئاندال ا بسوه ن
 هلت لاذ ١ وأب | ناك هلق ل لاح هاتر لا سفن تم

 : اطيدد صنت 3 /.ا نارك دان

 هبلغنيخ شارل اذ لو 0 لريجلا بلا بوعد

000 



 ا ياام املا ميلا ص نانو يا ظ ءاماذا لال! ناحو 9 : لك رم املا لا م ايملل ةارلد 008 "نال نعتلا نيت نموللد قلك شيلا لع نيل اكلي يا بطعلا
 ا 5 العا صوتو امل محاد مسللاون داو
 5 اء!اللاب مصلا ا مال الاوعرتو اومن الو الن 0 |لالاماد ةيراط هدانا كا نمل 5 0 ةدالو نت رع .بالاومضي
 ا نيل امدنوز زخأ .لاملا ظ 2 نإ للاورحاا صاخول وارهؤعمو غوص داخل رت هنال وجال جيلا ناو فوا هش امالب راحل ون 0

 دس ولا انك 00
 نا هدأذ اب ةزابعاي رعسو) العم ابرعس
 ا 3 ذاذ ىو ةوقوا أ الأ جسرا ارا :متريهطنالا واكو مب 10000 هتئاراذار ن 2و نيوز
 0 6 00 0 تكاردا أبدج ءالصلاملع لاح هيلا 1 دال دهرا مرطعد 0 0 1

 2 0 ملعرانكأ اضف بالراس اولزن رار ١ راب ا ناذ ب 0 رارد 0 ا 0 تال بس ومو ةب 7 3 را 2-6
 ٠ امتنا قح انش ناكذأ 0 00

 ةرصرابزعا نمو ريل عم العا ئرب ف أتم 5 00 اس ل١ ناد ةن ايحيوؤ 0 ١ نداذكاماو كداوعل لبسلاب مم 32 0 0 00 رج غرزص'واهيج
 لرخلا تسكر هلال تكل فارطاقا زل داعم نعي 200

45 



 كك خازهد مطقدوهعل نشد هحراح هرب ميلان بزعملا يد
 ُ ا 4 انعدم ريحا ال هنزل

 اونامرارس ادوية نم اوناحخاماذاامرشاواثوقو
 الصخام درب الو لام الي ةالاد ترا روصو

 ا اويزكو ربرعت فييغل ازد الاوا مربأ ناشي نإ ]ف نم 0

 زعايجاخد ناازكد ضن أرقو رهعل
 ا ديالا 0 2 0
 يح نط نأ د مهرع 1 عنك تااؤب

 يح لترا
000 0 1 

 تان هد ال الامم
 74 بيرغلمإ املا ملا اء الو 5
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 0 ما 00كابيلع 0 ناعنكازعد
 ىلا مدا ىب نمدحاو نراعا ل اه كراج 7 و هبال يسن ةزجالاو

 ْ انورحو نزلا ةياو ةميرتلا بنكو ةغيرتلا ةعيرشسلا توئبهد مي ا

000 



 هبييسشسنتنييديس

 / رس ُد 00
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 223 شاب لزلا دالرابساذ 0 نعاني )لس 0
 ريع ابا ئأب باجأذ 0 موجيبل هيب مصدات انوع انزهح مح

 يوليو اعلا ترسم (طابلا هزل واو انانمخ قار
 ايبا ارح ةاهضلا 0 سل دردرّئد ٌمهدِرَصل لع ةنسلالا
 نيس رشح نبأ عيا نأنماماواةرا نزبولب تبنزلا نولفتعيال
 مى | ل لك ظفلتي

 ؛ ظضرتاسوبعلا نرانلب طلتك !ناماراطعالد 6
 ل دول لاو .ل هوووصلا ب 0
 1 اوسريهم سرد ى# ىتالارابنكم : برأ نا 7
 0 انسانا املاذجال به 21 هما صونال يا
 اا كوب 5 وأ باع منع ب هل ئسول لأ لع طعام الا نع
 عراد يراود ةًأزاو كررلاو يملالعالو

 1 0 راما ل 00 000 هيب ١ 1 ف أ
 مالسال مع كد كتعاش اك

 دحاو 0 وحزم .رثكأ يفر لع نجا ذل ناؤعي اخ 0 لخازملا ةلرللا قع ورشا
 ل مص نجى يد راوحأ ناب ١كِنا ننعيوا ضراعاما 5 ةنفيجملا الع
 مران تيبوا د هيو ةعبلإ تاراحا 5 و 4

 0 مص وول هخضول ميا مد اجب نكانرادذ :
 دولا معو كو ىراملا لبحد هو معيل ث 0 4

 0 يو رانثيب ذارحلنسنوعتلد 0 0

 ذ ثارحا نم دونم رؤس 0 ١ لاو
 ا اسوار تاهو ا 3-8

 راسن توتال برصورا س وعدي
 0 200 و مرا دعا 2 ا ىكو
 3 الباف ةالصلا مبلع نرل نم ثرأويأل برج هنال
 0 ايئناد ؛ابشا يوجمالو اتا رامما كساد
 0 هخصوملا منهللا ةداعا
 كثمارحلا هدال حا عضومإلا ىلتفن ثم منع مك
 0 ارجل انيق يلا طازذ هلا

 رج لقب [نصعتو تناك رمللب نأمل اص

 لل

 -- نع د ب

5 8 5 35 8 



 1 ا ه د ْ

 زيهلا ازكملسؤب 4 1 ١

 ا نود بالك ةزمو حرس 000

 ال ياسللا انعيفزلا زيموا ظ

 ةانثل تلارسلو دلملأ يبقا نوكس و نايك ضدوهو وهو سك رهتاو

 ىلصيل قلد منن ج !ان وبل املا اذاالا

 "جبن نإ والرمل قاضاشدارابا ار اد تشان زلال انة
لا نورت ورا لا نم .اهعبن لع كئرتشيا ولو

 اننا ميلالع مجالو ت

 ا همز دنا

 ' 0 مالا ردا مامن م ٍ دو ,اسلإ 0
3 

١ 

 يزل هاش يلع طبخ وهو عجاهاداص رعب اناس

 ا ل ا ]
 : 0 عرورصلا لعرب
 : دال منعم ' 0

 ؛ لاس رمالحب ما فرعا اةيسا ماكو 3ع زنجي 7
 تنلثخإ >مودطعئق هلا واذا "ا اكلطرحا اع 8

 مصاخا ل ثءرا اال يضاف ملل 0 اىسا ف 3 ١

 نيىفسملا 071 00 رراطفنلاذ ا ١ ى مك نبأ

 هاوضذ صمود نى الد تا 0 بالوناالا

 ا ابو تملا دلو ثالص 000

 د فوت لو لأ 0 لو "1

 ييعلا سل مسالو هزي ايممالو مازإ رخل ناكوادأب ريع لاسم ن ذاولع

تو قرلا لعل دوال اذ نامل ضربو ٠
ْض بوم راح الا اىلك لع دورخلا ماثع

 

 , ا دل هلت منيجدو رص ضع ذا لعد درب لب 0

 امامانعلبللا تاكو ليم را قنا هلم نيل نيب
 . - ملاكا 3 0 ةداح حو 0

 يد افرع 1 ١ نركب 0

 كلا سلب ادا ن0
 0 لو 2 0 الو ترشلاو 0 ا

0 2< 0 

6 



 ةرانكلاربتخت الو هنفاصالو ىزلاب ١ ةوابع نركب الدرب يجاوز الا
 ف 1 تسب ديفا كالا م رمرأا اهل نيب

 امون ف قمح ن'وؤبدام ده مالسالاوو ةر بزاؤتلا ئه ةئنفلا نيكل
 نجا ء_'جاول لباس قالا نلانألا ناصو رصف ملاك يبم دلاذ ٌفووح نو
 نيإسم ةدبس انبات هانز هوت زولو طقسنال مس
 الو اطتسالاو رمالسأب 5
 ا . اندر نحل ةرحاو ةلم روك 'داىس 8 فىراملدد 7

 نإ ع همأدو لايبكرف اك نم داوم دام 0 ا

 00 0 + ١و ماالب ا
 0 د 0 7 يمارس ربحلا 3 ةرفاكةماوا

 ا 110 2 ماسدلا طعربج 00 5 اكسأ 2 ىف ,مالعلا هبي اجهل
 رس 0 قبح

 اني نواف الهجر مهمل امل ناهرابسمار
 7 نه اىلعلاو ب 0 ناىماعإ سس 0 : 7 ٠١

 1 رماانه امال الانس 0 7 ردح 3

 1 لم 3 ااه

 0 ةيطرار نطل نحلذأ ا ا 77 7 ل
00 

 "لسمو سرا اماهمال ان ةبللب 10000 يا: 3 ميزان ا ذاونالل ا رماح سو تفرح ق دن اك

 0 ةالصلابل وللا بس نالت
 بياكل, ديلخربعل مي تشارك دوك ناطحذوا نامالا 0 د سسلاب نال مالا ا

 لت اك الأ ميلع اع ايبالاز او بسواو م هبس نااماد اواره

 ظ يب ثرالا نيد رماها دولا نيب ثراوت

 ل مالا 0 غالاصلا لع ىننالو لاق هيدا ىح نال ؟ هد اس ازا قالك ةموزلاب لوزيإل ل تقلا كيو بايمرالا 2 ٌنبوملاب طؤتسيب الذ جورحمتال نيرا سين عبد نم ١ جا هد ل 5 3 0 نب نايااوالصاأ ةتاون الو ارح
 0 توت لو رتل هذ م 7 7 باسل نعد لسيرابلاو

 نوكد



 ”رمازهد ارحل تمي ووجد هال نارك هوساذلانلةريذلاقحهنوكو
 لاق نذوكالهاد 51 ولعالم !منلاو نعود ا ىد,قدوصلاولب ىإ
 لاق السم ناكاؤا هلمق بوحو نير تاما ١1 اكلم
 انكوروك ع قكنس نس ولتملا وؤحورذ >امتناشنذ الل تيوس نبا
 هس ولد ب :نداعزك من نبا :مهلحلل ب كلفنا و ءابشالا 3 د مز املا ىف
 نيبوشلا بسلو يب 'بسنزماَكلا ةعابجالا ةرحالاوأشرلاق ةلوشت
 نعش م هتدون لف ننحا اذا ةقدئزلابوةارم اولورمتلابت اهرحارا
 وهو ةدرلا طلسم ءاورهتسا ذاخ هبوب ةدرئاراكنا هضداعرب ملا نه

 قون نفت لثرمى ضأئا ملا صرغيب ال هل وذو لاق م 1 هملا صوب ال رك
 ىأ رى يلع هددإ هولا سبت ةدرلاك هدو 000 اسدلاذ
 ىبلأ بس دنع اعلا يبا مال حالم سوأت اخانرروق ا

 انما ملف و سطر 8 1 قابل بالا نم[>لاقح مسرع
 ك 000 حفيت وإ لاي كركر هل تعلا ره زاب اللاق ناةرلأ 21
 70 هباذ هدانوم 1 م ناسا ولاة حلم هند سلا دانعا
 ب لرسم كرنب نابي رشارب نخذ

 : فوتسؤلاااصلالغ  ضرمي مومزخو) 0
 00 2 3 هررقم نانئك وأ 6 900 ١
 ا 7 لم بور ”دهد ند !اسممؤ ذي 25 ٌةوعد د 0 3 انو 0
 باو ة نيل ةب وعن مها يملا نت الاصل ميششا
 الحرج ناد يكل ا اع 5 ةقفن نا ةهشسالوة رورض 0 واختشي مال ياس

 0 هزح

 م تناىلا ورخايام 39 اًره ل حسو عب ير ميلا نالع
 0 00 !ميلع الاس اصامو هملع 1

 نبل اما لي ا نمل ذ :زمتحام
 مرصم ةرشعلاو 3 ,لأ نانا ورح كورك ا
 تانما يوكل يي نصا اما هي وجب ىلا كت هركذام
 هي هزامرلأو نالعلاو مالح كلاذلا اكول بان قت 22

١ 



٠. 
  "<5اد: ةمهيممإبلف

 تاحزنلا دتاطتمللا هبارلاو ديالادشتحمدد ناك لو هيدا 1 ام

 رعلاو نرفع 0 هرم و دل ىلوال لوعف ناي دواهثياوالؤلا

 ريل ومريم م0 ددأد ميتقغن مم نولعود رث ءايلواال نزلا

 أكس 0 هزه 5 20 نا مامالالعو بي ا هباقعنو

 بص كح هون 1 الوهم

 ف 1 0 دلل هدم وز حالا ءولا نصنصرة تبل نا ءام لل لوما يضعبب

 (فورمم ا 0 الا ص نتا قة 2 «ىل' كلذ سمح
 ةمك دربال هذال ١ رقت هد يحل ا تافرصلا

 1 ةحرصلل ن ءالأششب نسل ىلا هدرصا لا هردغ
 ش 1 0-0 مد هلا جد نأ 10

 ناك ءالؤ ُْى .صخ 0 َه 1

 0 م رجراطعلاسدناذ .متلوحنصن تهميزمد
 ١ امموح ونلأ ىصد ف نيبال ااصن ووعي نمم نام نموا
 ظ 59 نا لعل ]هاو ةعب 5 هلا مصل اك ضبفلا )فرات لذ هزص هنال

 مهل أر ف تامول نال فرخ م كلام سررل و وما مزصانلا

 ١ مايصلربل اى اف لرعم ةنس ةياضك ها عيار 3
 د محبب جرا ةمشم خلو ساشا: حنس

 يما ياما هك ارمالع قانالاب هوينجنوهو 6

 تذوملاو ماحالا نا طرخل بلاص ناو نع نيل ررلا حا م]تسو قلنا

 ”فقواص ناو اذا
 كرعالا نكيرسا ةرح الإ نعم ثونال طقس 1 ضدصاخلا كركر

 قىموسرطناوكذام ١ نم نا ةئقتعلا نعت امري هن ادلئاسرا

  1ردااخ -
 .نمصح وم درتسد ال لمتنا م اعدل امدالا تذو ناحل داملا اديلازخلا اذا

 محلانتلطو مل ازكو ملل ورا نلوم
 رمت ميسعلا تقو ملا زاخاذ زير اسم اطعلا نأ اذاعي سرارلل ىف
 قورلاك عيار قمامالا م مون .د رولا سرد اذاك سولار
 تاونو 0 دسررد لل 524 0 رجا ولكرطعي نا
 اذا غالا ايمنملا لع وك ناقوالا ناو ةانخلادوحد دو .رانعبال ا

 دولا هزه داصاحو هضدأم وملاك موجب هذ ةقنعملل ميستن
 او الاسر 3 امارة امرا
 اه شلادخ اهذه نال الا كاواعو أن ١ مدر تشو ميفح فرب وبال

 ع

26 

 ٍ اغلا قر تالخج هنرول يبذتام لئلا

 7 لا دوا نوكياميلا ترند هأنعى وادنال هتنارقىلا فرص بس

 0 نلصلا زعم خمسا طقس هنا اتاءحأل
 00 ل يلا ا -- ا .. ب حجج اة اىلا  ي  #اع يي جا تتتست- <>:

 بيور دولا جند نددت



 فرهتو ريفدد ١ ١ رن سررملا نال ةرجالا تربت

 1 عدرا ما 0 0 يك زيت عهاولا ل طا يا
 ةيعابصرضارلو ةرجالا زعم نحلا 0 _

 انام ارا وعلل كاحلل حلا وعم نب مولد ابرمعل
 اشاؤت ام اا سي ,/لملاد يوتا ه0 تاعاطلالم 1 0

 نتبع ةرترك را 00

 امل تل نطو ناتراإ ل عمولعملا طسلو هرحتو اح
 0 والا قحط ربنعا أرك تلغلا نام را الورثرم باسك طعنت
 لأرو !تفواد دوحرم ناك سدوجو دل[والا قريتعب هناذ فعكولا
 لب حولا نمرحل نام هاف متنا ص نأ كد وهو نعل
 اناربم نراص كاذوج تامناو ان ارينا ميد ةلحلا يصب نا

 بحاصواهمعلاو نيسروملا فاو ميلع فوق ىلا نم مدلك ركفش
 ياش نافوالا د هر اخإ نالص وفخولا ناهج ٌنماَم ةغبظو

 0 أمام 0 ةكرصلا هبتسو نإصلاأ هيو نرحالا
 أك مولحكلا نم هلباتي ةرسابملا سرابنعا ىةرحالا هربعاد

 :لاعلا 1 ارطمهاذا نار .اًبسا:ةلصلا تم بمال ول دان
 9 ا ١ صح مرم دراسي ال ثيحىلل 5١ تام

 مل شيل لو ءاذأك هضعللاب هش لارغارهد فقل لصا اري
 دايم وام ال أمر ذ ىدرحملاك ة اعلا م

 يك 37 0 كاطلسلا نزحد ناطلسلارءاب هر اىت قارهش رش عرحا فصد اذاراىتلا
 نم يلا صودلا قرزبلا ءأزلا نبيحّنم ناكوارهُس ف هرمدارعال وو

 8 م اوديو نمر هايسرتعتس هش ها لرقل ا

 لص اك بلر اىتنلا ل صاح نأ تاجا صلب صخبامارهسزكز خاب ل هف
 لابو نمر 0 و د نماكأ» ةمرخلا 0 0 9
 لإ ّن نع أ ونطنطسم ئعم ىزشا جلا لكس و ناي

 _ةعلارامتاكر >نذاطللا حرف تأىد رأيت تافاطل

هلروشلاب متع ردر ةثرر دارأد دغاسر فلم
 صح ارزخا

 د حول د ارعلا نمر أعر حا صنع ردسو كو تاحاذ نز

 حرم هيعرلا ب ف3 هلوضخ طضب نم كل كيل د تان فاطلسلا

 انعبا نساماىللاوزحاي تارئر ةثروداراذ ضار ككذ ناطلساك

 تيبالكرلا نزخلب كاحأذ لانك كيش هر نا ناطلا|اكد حا اأو

 ناو ورا صنم ٠ ناطللا هحد اهنزيماوسز نعاذسو للملا



 ظ ظ ا م ا
 ليدل داصمل ناكو صنم لص والد بصنملا نع ةزيمي رذاسم ف ف

 1 | مضسمما عر عافت دير نع!سوال ب تاحا دياز نم هنخ!بلهم هرسئولا

 "| | كيردا ىفوالا انياربجب 0 درعالا 3 5 ناطلسلا هج 4 نكاطلسلا

 هدورع_م سيل ىيدهال اببزن امال 0 انة ةلخااصشد 55
 ها لاما هبحون وير نع ثسو لاملا تيب طضند ناطلسااز

 نساهْضم هداداراذنز تلي اهدا طوصخ ضب ماعم 0
 0 د كن نادل بطول تاع راحأ 3 م 2 هلاثر ١

 و وءاورماب وعل ت 0 1
 0 ربا نسل 0

 لو هخدابب سمض ديزد ا عااد 0

 + ' .كلقتا جيلاارعوالتغب .- سال وسل هبل ناد :
 : . اهرنن هلت رم ءإضنم ىلافاك# 2
 0 دو ةانادإاب د ةلببلا لط نا هتحب تنم مادإ ةثالا سل ل بركو نير 0-5 0 ذاحل او وترا نم ءىئأ
 0 ملورضولا م15 اى بللالزن ةها 0
 ' تاكد فق رقالو مزال بخ ةوعرلا ولي رد ضو اورج 0
 ١ باتسالرحاؤ لام لادو بادتيج ناثلاث والا لبر نادربعلاورلل
 5 بو 2 ةياورمناتباور قب سول 3 ترن زلاك ناكح مه روكن نم
 ١ 00 هلاو قوم ءرثلا4 ... كوزن هااه نعو 9 ش نال ديول سلا 3 عدن قول كامله اك

 ْ 0 اع .ةناامأ 0-0 1
 00 2 لحا لحم 0 : 030 دلو ورمماك  نح يوب 0
 7 لوؤم هلاح يت اق وفومهلاور تلا قمل امنخل هربت زلراكم: نأ يا
 لكل نحن نكي |اناكادت رالاوصد صر ارهزعج 00 نا ميلدوعب



 ةلافد تاماطلا نمزعلالاحاق حفر عم نموراعلا اذه انهنالازهبأنورو اعاو
 لو انامإب مل س|ماناو تامبالا د لح ة يصرح ىحبتو تجوز نيددنيب

 تأحلاهنإل نجت هرثو ماك هربوض مهرابب روت محو مرا قطيامت جلع
 .مايكلا ةيالو عاطتدال ىلاسالا ماخ نحت تاوماوهد بال] مل 'مراص
 الا هفاجل غسل هئاالا هرلوماو هربرم قعي ثبحتيلاكر اضع
 0 رلزطونال هيلع نيرلال كانك انيلا دوعن نا 1
 تيولرللا تيب لكل جوملا ثيرلاو

 انتالفمر + السم نأ ثرأ همالسا كسللاو

 - ما ا 2 ديد مه السأ الافوملسلا ةئ ناك رمالسأ نينا

 4 0 رش لاحزكن ند نا رع هداج هيلو 3 1
 ّ ابل اهل كك دق تزول نمو

 و يل نافذ ذق ةنسكامخ .زممي لاحاك تسدد 3 هنا در سكي
 انوع هدا لاح نيدد ملسهل الاحف وسكن نم ىف السالأ لاح

0 
 ف

 هد اا

 0 .نلاو جان طا اكول
 0 0 1 ؛انك هذالط نك 1

 ةكولمالو: ةللل يعد ا وثن 2

 ذاخ ةرتعم ةارأ ثءام ةدرلاب ا 0

 يصيدربا املا ناذاعم لس ان ايل اعمر ذااذكو 0

 مس لز و .داح ترل واؤأ هنم أ ناك 0 ىدذ

 3 هرل و ءا ةمالا نونو هنشت/و ب

 ؛ فمع دملاكلودلمإلا "فضقوت.تالماعلاىميسلاو أ
 : ام اكترراو بوق ناساأب اذا يحن تام
 ل 0 أفمل بوحرارب نكي شاد

 ٍ :ةداماذأ انك ناو 0

 ميغو هللا راوشو 0 نم هتالساعم اركذ هحبن نإرعب

 لاج زاد هلاح اككنا أ وتوم اكد اك ديصوو ةبادكور برن و قلعو
 تاروأ ىنذ ابل مكحو ب 7 رارب قذنا 0 ا
 3 اذاايك

 2 نشادار ترام شكا ص اكس دق
 3 اين م فلانا ابْن كأم نا اوااهرنكم '

 ١ هل اني هناذ ت د ماو مه هلامو هرعت سلا نآو . ُُ

 لتر ملنكياوارترلال م موعد منكر اص هكا كلم السما نا با

 هد مج ا كح



 ثلا غمر لاهل هزه قيااهرنحت هرلو مالو هربزم نسب الوتح
 نيو ناىللا ركدل السم ىلا ناو هلام نم هئلتأ تاكأم ثرر ايام
 ذأنحا ذا هنخاي هلم هككم نعولازا نااماو نخأب هنافرثراد م هلام
0 0 

 نيبلاتاذ مثلا ةناخ نيحوزلارحأ
 أعم سسح راسن اذائفح اعيشرأ

3-0 

 اه اذ

 : ؟- 5 حس 0 28 2

 نالإ ب ةرد ترا -نايبش يش م قالطعفو ذراذب تور

 اوم ىرت > ةرترل لمن ينل لاقو هيلع

 نآهال ةريرم [هنمو 0 0 كمن

 ئأ 0 دس رد رماول ا ىداك
31 

 0 0 اهلل 09 لس الأ ىف 0
 007 500 ارتماأز ا مالسأ 90

 ا ال انجل ناكن او ول اناكماساللعربجم
 ا 0 تلا

 5 2 كليك: دس قاوارح أس ئالا هللا دونّسلا
 يدر ؛قلزكو ناسا وراسل ١و نا باردلل ع

 متكواىعرا يلع ٍناهع ماع, زهركعنعيورا1 هت زم | نا/و نقب
 .؛ مرح [انا تن ركرأ لاح سابع با هلل حل مةرحاخ' ةفوانزي ىلا
 هلوؤد ميتلتقلو هسابازجد اونزكتال مالت لناو ةالاصلا هيلعهأ هن
 31 . ,هرئتقاع ورم ناو "كيا

 + ٠ مامالأ 0 كسالاةييرشإعموك
 ااوعكم بن نا مها ع مهيوش "سس :وعون !ناذ .
 7 هت دارطا 1 يوجاوأد وريح نام ُُ
 15 0 امزهسملاو مرو نقد 3



 2 مالصتنتدلل] ناح ام نسحو عج ناك 5
 معلا لا وعوش مهلهل ناجح ل ءاحبلا ناني

 قدا تفاننوح اوعتجاو اوريخك ناو
 لل 0 0

 0 زل ملتح 0 5
 59 ررث ضرس 3 ا تعول ا درب ا

 2 3 ن نا مح | 0 2 1 : ا

 5 ١ ا لامك : 0 داعلا 3
 9 رالا سل 0 3 امد ميول نارثع نم 0

 الا دىسنأ نيوال يا قل
 ء __ لقت هيشنعالوإ التم امازاؤاملا 00 3 0 نأ 1

 باح أ رتعت رب كلل ةيمحا بع .رمالداع (5 امالّما ذا يا
 عععذ ملثم ز!لماذاو يامل فرغ كوش ادكعاب لواولا لص 4 د

 نال ةيووا صاصخنم نس لن اننا مزليال هند ميلع مام هلارهط
 4 خال ديد 0

 أيس "لطصا يد ئد وأ لاعلعد ءارسأ عرش مرق حمل 0

 ١ك ءاأىلطق نئارطالإب ةرمنلاب حالخب

 ا 0 ادق 00 للحلاب وايت اهرمحا#
 , ١ لجيأطحح ةهّسو قمحئاأ دهس ا

 1 اح

00 
 58 _ء

0 
 2 رولز ملحالا هب تاعد 00 م 9: 1 دوا خضف داع 0
 نم تكا !نفلا واودأد لاو م لاو ثرهأ نامرحد ةز دمرلاو
 ا اودالأ ع قد تو صاصقو مجري لتعلاك ربح

 ريعلاذ ببسل إلك 4 كجاهو طخ ]تعلاورعلاسسو ٠
 ءا شل نمواو دب راجل اركو راند ارجملا ترغب ءارصنق لملاوه
 لما شو هذ اكل قفا مننا مترف و لورا بعرلاوأ تقفلاوا
 فرق قاعها ١2 ىراياح اجر يوأ ة املا نم دور طاب مقواذا لتعلا نا



4 0 

 ملاعلا

 ناواهرتعوا ةلالاوت الن اك ايبرحصاضنلا 5 هد احن ءازحالا

 1 اعلا هينلملا فداذا ةاكزلا هب :اهؤكح 5 تل

 الع ساشماا تاهو ةزوعد الجر برضا ذادصاصقال ةريعذو
 00 سيق ابا به بر صن! لاَ ةرطع ةزص تءاكول تن را يي

 ركام نبش ابا هلو لاتملالتقلا إسمع نسم و صاصخلا هيلع بجيل
 2 كتسل الحرب ىلص لد اه اتباع رجلا كاخأب رفاهانابا داهابا نأ

 | ين ىولول وصامل هل تقد نمحلا فبسلا قرط ليج
 1 ا ا

 1 ”(ج/] درط ةيوضادا كلذ نتاسصرتملا دي وصحبال نينو هلحبوا
 نائب و تام ئحتاءرصلا كلل و اذاامااطخ ناكت أى نعل |ىلشم لع
 لو ناسدأ يم ايقي]حرلارهتن اذاد دمعه بس وزع تول هلشمو
 نبال حوهد تانمنال بنل دريخداصا ناوومعرهتر رح ا دل للم

 نياك نكت باصافاطحاخف نبلاء حرم ريب برعت نا دمت لح مككذ

 . ىلواطنهد هرغقنع باصاف ل حر دب وصتولد دمعرفم هسار
 رأن ف ناو صاشعلا بجي نّرح م هيد هأئلاد ارو حا

 دعاذاالا ايا تن ابارك ةصالطقو 0
 نكز نا وحب ص عون د صأاضخلا هيد ]سل اب هبرضوا وات
 صاشتلا اهب ل0 املاك هدرا ايداع ا
 ةانامخ نم عون لكأ ع لمحلا دو لا بيلا الذ لامويتذللا

 نعا ضوكحلا ذإر ممل ثأك رص هلّبقنررونلا نم نسحل نك هنيعا]
 ن أيوا و تاند نحراح خلاب ارضود برضالع بت درتي اما نماضقلا

 ناذإلا ١بحاص لوورنعنيحر شلال ىرت الا”ئا وز د ارضاف
 1 _مةعلا يصحنال رصقلاب ليقاما ؟لزجالا قرف اجبار صق بر ص

 قراماغ خلال لاغسا : اذ يلع ئقويال ىد علال احد | [رم
 باكانتحالاوتع انم ولما يدا اماريسيك م ام وارحالل هَ ْ

 دا نا لوكات نإ يهغم (م ةزئاشلا داود
 عشب ذا لقلب سيبزد تالي ءازجالا 5

 2 كاسم رمد حاالت
 0 ١

 ريا ا م هيام لتفاوم

 " دوج ©



 * 0 | مياة سلف كناح لصلاوولو نموععلاو .
 هوا >ارحمانم وملعب نحو هن | فل مم 0 الا ميلعس 0 يأ

 ٍّ ةرعاضتلا يلع كل اةسأو ل صاشقلاو 00
 تعرس اهنال ةرازكلا بخواْيلا لاق دانرنعمه ةرافكك يالا
 ةدابعلا نيب رَئاداه١تسلورب ايلا تهز مولمصل اي
 لد 'يييرث اد بسال ءلذ سس ١ بولا قرماك ةبرضعلاو
 فرلا ]لا ظنا و هابم فلا لص ارنا انام حلولاو
 15 وادم احنا 6 0 ديول

 لب
 : !مابشرجلا كدا الصف 1 مل 0

 ا هونو 0 كارلا
 هن رمكرمو ريتا نلوم ”ارصخ برغل وحوزعلا شم |

 0 0 قدك 0 وأ هز 5 اصعلأب 0

 ارمهد ارهحاسراعامأو معلا نوعتت ن ةرنعررعلا

 و ا داما اسلاسؤتيال
 اهيمعتسا نيام نالؤتملا رضي ارنعدا ىلإ ظملاب لك عمو بصل
 0 نال ارصق برملاوهؤا لازم وو ]تعلا قلاب تسيل
 دن هه اير دانا طوس مرضولد ]تملا
 0 لجان ناموا ١كملاوورجص طوسل 0 ولدلحتا

 انك صلاة وذ ىنحاغلا نموا جزع زم رعرمم ارلاغلتمب ترك
 َُ 0 وأ 2س 1 م ىل و ملحم للا ملام

 مم تايد دقن وا واهرتعورعيو نم 0 ءاللا
 منو يحول ودا ملاب واب ا سضاللتعي دكا ةب تولي ناالاريغ

 هب دل بطارهرامو تحدت رزعئت بلع ببيبإل 0

 كافلدب ثريا موه, بسب ييلوه لون َمئلحيبا دبمسأل 0
 اكو هونعر وعملا لونهم ىلظع بشنح وأ حج مرضو) دايس يلوهو فخ نع
 تاجا رع لمي قائلا. وأ اببحقعولو مصالشل قو هين

 نطل جر شم اذاو نيل اهل ظعلا دصاضعلا بكا هرنعو
 برضررلا وهاد ًاقلاذ فيلإب قنحاد ١ "د برصو هاعما عيعادلحر

 0 ا ممرعم قعلا

 هائاو ايكهراقن ناك اريعئتماب مقنعؤالا

 3 ا براصريزعب و طبل نضندلا لص املا ليعلا
 - فايللات ام نبرلا ثالنطملارقد ىرل ل عبك ولأ



 مكس

 موني الاه ملا وزنك جارح رحرجول انكو ةنمابل كيما خبرلا
 رلو نالئاقأره الكد 0 ادهش وعلا لااّسبلارعم
 لق ناسالاْنال اولا ىلع بحول اى ارعزحالا و ارح ادمىحاو مرحرح

 2 سوح نمم اّملاولو تاحلرجر شبعل تولد ةدحا و حارب تومب.
 بتتلا الور شيعي ال هناملاعدو ِزْنلا قالج,ل تق |مملانالح دنعييلع
 4ذريوب لاق رعذرلا دةءاحولاو 0-5 اني فصاصت الو صاضفلا
 ا املا مولا بي كلققْتلتض'لاقوأهص اصلا بج ىلتمج يراك ل

 ميلع وسال ملت .
 000 هر افكلا عمم ل 2

 دهب ةر وبل 1 ب افامب الشاب 0ه - اهو الحد اردد

 1 يا 5
 ة)داعلا ىلع تاي هاو إدلب تجوازدال ةلداحن الع ةرئكدلل ةنولايا
 رولا ميهدن ى'أ ل لج ١.غلاولوفو نيس ثالث قت بكد الف طأك

  عالثا نالرمعاضعالا ْسرسعتلا نوواود ةحراحرلاريؤد بزملاوهو
ىبلؤسشنلاد افولنا تدلك كانود "لا صنكال سعملان ودام

 تو دأيج

 1 ٠ اسنان نارص اص اعلا ويمد ارعناكاواو نايبلا ةياحاكاطخوا اروعالارنعنلا

 لكس ايكو ارب
 ٠ ىبر موز مخ يرك د اهارففرم ىلااطخلو# 3

 3 اريص ناب مسي مرك اوضواماواتاضاياصا 20
 4 بفمحلانوبز تأ م تلقت ىرلاكم ا خيوجامو ل

 3 ندولا ىف داايلعاطبا همرلا مم ةر تك
 ١١ فيلل ءالاو وعلا ةرنعلا فم نيزعور ناك مذلا قاطنح داعّو اظرف
 فالحب اانا عض ىرلاب ىصقئ أع ىرب ناوا ماسلا يلع مرت

 فرب تاكرهو دصنلا ثءاظحر هرصق فلل قمع لحق نال امنلا
 تطقاطحلو ءصتئرلال هل باصاهنال ايبرحنظمو ويس بلسم

 ترصد ناسالا نال نلعوب اظل ١ راصائاو ايبرحوا اريبص
 مدر كولا ل عنب

 0 ا ناب ءاميحالاول انركذ كد رمال لع عل امؤس قامته
 يذل امه لوف هريحاوتم هرج هرعاحو لوقو سانلا سوريا صلة اديص
 1 ا يبا ل 'بلعسا
 رمد (دضق دتيتحاظحربلو اطل كرثراجريم لد نسويز تأمن

 0 مفلتاام ناضيلع بحر ةقيّمح خدر حوال نكك عشا
 ١ 3 اكزعأم 3 ريمون اطظحي]سشلاهضيارلا اميكح هلوقد يك ,ورعم هنالاطلاك

2 



 "0101111 1 م

 غلا ماا #ة1ةا ا ما ا ااا 1 1 1

 مضرب رفق رداصج وفل ضيا 200 ةيولاوةرانمككا اليل يوي
 كزنل لبلسعلل كلذ: أهلا 2 ا

 ارح ىدوبال ىاطرسلالا اههن نيوكال ةملبلالاتدالا ل

 6 مقا مال دوي اماو تسلل هدأ مال تذوب ةلاخلكا ظل و

 ولا ميد وررعوهد نمنع باصاخ ل جرب برع تأوصم
 برآنصلا رصولا مجرب اىثرحا و4 نوملا تالاطح و 5 ع قلع

 نك قد هز .«رم نانا قد دصق نول 1 !لوالىد
 م قسركو ا طرشبد لصق نأ ثان اذهدو
 ا ةيسوملا م اننالع نحو ماو طوسبملا فو كلذ مم

 نا نما ا .دازاوشو الأ نامرحوةر انككأ بوحوو

 0 اريلا لاتسا رضفلو در مد كوبا لا
 ةرب 8 3 3 ادع ناكوا

 بلا« 0 0 1 26
 ىهنزجل ا دا ملا عجب اللا باصاف الج,ىرول وبلقنا
 اتش وريم ]مشل هوجاب م 0

 ْ تس 5 سلا 3ك

 0 وك 7 ّ : هي كاان اههربعالا 1

 راجع يسال ثار ابر فعرجتهوكو ! ىبتسم نآالا : 1 0
 0 0 بو 21 ةلداحلا ىلع بولا ىحتو هدكو

 ا الا ١ ايلا ىف وخوكا ل

 : عاوبا ميج ثرمااكو ةلداعل و

 ٍْ كا ا 0 0
 سا رقع تا ما مل نان

 رسعواارح هخارلا !قحان اهلا لاو

 ني هؤتتتم توا تسدلوا جة اول فاك ماعلا د
0 ,و ةرش ابمولتْود م هنال بنس

 تيل ناتكازط 

 تاغلأ نال مت ىاع 0 00 5 02 ألا

 00 0 اف هسفلا 5 لام

 : تا ملا



 د اقلاشيح ديبالا رلا ءوصعم لى 4 هس املا ناكاذا زدي عش اهرجن صامملاجكلاو .هغتزن ع دال 0 58 نلسفل سفرك اب 4 مولا
 نوكي لذ وسم أن كلا دلل شوا زئاتقلا نيم نيو
 ترحل ند وم ْنصع ناو سأتسلا نعأز ارمحا ايم وو اّكم ررلا وصعب 0 نولو أمس صور ع نوبت وصلا سيل مولا . فلات تابت ءيمدلا !اهارببل تطأ 00 نا سرماملائلأب راع املك للا

 ىازتنملاب مرلا خيتعيمرلا ماري ااواوب لبق ٌمصاضملا يلع بحوئد ارعارك نرش اذا امعارارتحا 0
 تبيح ارا“ وبار ملا رلظنملاب لا ءوصحم تاحيربكلر كي ءابلوا
 ارا يلاح مليح لا دال لارتيّسو مود داطحنأكنا ة

 نمش رم نايا ذ اةلعرارتحا وه و كاملا مدهش اكو رعوفرمأىزس اولا نرش
 تلاد او 1 صاضئملا5 هلودواسرت 0 نايك كوع ال اكلم 0
 0 |طماعرسو زل عن ع اك رسعلاب جرار 3 م وىم طولا هرهر يد صاضعلا3 يا
 ل 1 0 تعب الرلتم ذأ تانيللاب ئنو ئوحاوال 3
 2 اصلع ول وريساتد الع مولا ريصع و ارز نس ال ٍزلاب
 تنام 00 ميامدوانماوماك 00 مول
 لو نيبرمال ملص سان خالد لب نسانسلاب يراد ضي 7 ب 11 لتي ماشا دات سعيك ناب ناري
 0 اوايلا

 6.  لتفاامحي ول 0 غلام 0 1
 ا ف لأ 0 1 0 مع لاي لأ كلارك 7
 ىمح هلا ىلع طعر لاب ا هنمزو هل ومد رمرلا صعق يوان لاورهملا ميك ذلك كمالأب هر رعلاد 0 لارطالا نمعابب و مِزلاب ]مدع برم 0 الم ىلا
 2 00 :ةارماب لجواو هلو
 بل ا ىوا طل ارز: مرش لاق هرلوبرلاولا داقبال مال اوةالصلا لع ملف ٍيرصهلاو ةردلو ردلو مواودالا واني الع ناو عروب ّرصالا ال يا هسكعال لوذو ة الإ لجن |[تشي و صفا ناو سضولاب ورمعالاب
 د 5-0 او ةالاصلا ميلع هل ول صاضد لفن 00 ناورفلوا

 رئاولا



 دله املأ درمعازهنال هلام فرترلا_ٌشوعربعي ديسلاالو هرلوبولاولا

 نيس نان قبولا بوث ناهبسلل طقس صاضعلا ناالا رعلا ]معنا

 ..مفتايكل ناد اتلع ناو ولو ملا كرك لص عل تبجواها
 ةلداحلا لع هيد رل' بلاط جناكن او ازمعناك اذا :ىدامعالورسلاى

 احل نالح,لحرلتك قلرنشاولو ةيانهل و ىنجال اه انركراملع
 كلرحأض غلا عبلع_حيال نصحالاو دزعد أول صاشعل ا ميلع ب حي نسيم

 الفا معلإبزعالاو نيسسلابا صرحا ٌلثش اداو رماىلاو طاخلاكد عدا
 صاضقلا هيلع جال ىرلاو ةيرلا بت نكد صامقلا امهلع بي
 بح اصعلا يلع بج قرلاو اعطاك تلد الع ةدرلا بيكد زمدأوإ
 مهبل طغسرص اضعلا ناال اروع اه نال هلام قف دبدلا بيع وناوإ

 نالارغام ى يرلا بجاىرتشا اذا جالاو بالاو هلام هيرلا" و
 ميس اري ف يصكز ازبلا فو هلام ى كيرلا بت تناك دؤناول ب
 هثربو باب لع ةبرلاد 7 حركي بالو ةرينمن اسال
 9 ,. هوم أ ةكريالو ةمرلا اىهيلع تام ىحان سنا و هوبا

 ٠ الانمي نل ارك موكريحت ل يي 0 5 0

 نعمل صاشعلا بح وتبسل ال هذال هربهن ربت أ انوئال يا
 ربرعمل ارك ذ قف بجاول او ك[ذ ميلع هرلو رج وتلبس ان ئا هرلو ريعتالو

 .ةيبدالو اًصقالو 1
 ٠ الراو لامنعنايم كتقوقبتاشنطناو ٠
  4اعرتينل م للئاتزتمح اعمراوبس سو ثراوو | *

 هذ ناىورلربب بنل ام نعت اهلا نامو بتاكل رحل زنق اذا نعي
 ”وم قاومكتحا معان مه ائعزن | معلا نال هم ؤمفد ال تراو و وبس

  3 3ع 3 "خاص َ ةسماح ا ديب ىلولا ناثلالع2ثراون اوه يلو لو ل( ىحه "قبر وا ارح

  0 1ا مماراَكا ذأ طقس وتلا هب
 ارك ةوبالأ ةعطصاضد طغس دال اص ضد نءألا ثرونا ىا
 ما بالألف ناب لكذو نايل نل اة اهو: ةيارهلا ةلاصشعف و
 معطرماضعلا طقتسل ثبح هردإ لعمهارت ام ثبلا ثروو الشم هنبا

 اكتر ناكم هدا عمت لاقي تارلوال مضت لاه ةوبالا
 لوول تضاعرنعو هرثعاشر اق ءارثنأ ثراولأ تيثب وغلا ناو
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 بقت الم الاو تىضموؤملاو ةبولا نال لاقت نبد ادلعدش/مودوفو
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 ملوك
 قح ةرحالا تي اايرلا كرره هسنلب كخدو زخنلاو 7

 بسو لتس ةنيلح فارع تارمراونلا فو ع
 ىده 5 رماه

 مرلا ف هرادعمودحال العفو خآاسج داكه ان
 ' ىخالاو أ

 ننال لاعذا هت الكب تفلت سفنلا ناك سادجل هن الثراص

 اذه راضي شا ديلا ىلع ةمرلا ثلث بن مالت دحاو 0

 ثيحاانؤولا فقول د ل داظحو رمعنم |صاشلا 0

 0 نم قيس لكو (ورشلا نمد انك د وذلا بجبال
 7 اذا يزهاع عري ناكم نممرلاو بكو ايلا

 أ 0 و رمل ا راوتست ا دارك اسما انك

 هلوفل ولتاوت نا ميل يس تيل كلا ل عروت : نمو ةيباوهلا قرا
 ا 0 ممدإطا دقح سو لع وردا ص

 ةدزفو ا هسنعد نه]تملا ا

 ةرائسا هونت نأ ع * نبل لل عنخ : ادا هر هل وفو ماش

 ا هيلعرهتسو أ زاهر ا ديالا لجمع رج 0 0 فدرزملا مفد جوجو وعلو 2 :

 احلا ورا ص . 3 ملل نا نع 0

 ىلا ثؤغلا ىلا )للا قنلكو ئبلن تاكا نو روصلا

 ناك لذ اذأذ توعلا_ى خبال قرط قمم زعزر املا كازكو هعفد
 الئااشم 25 نازك ف دال تناك ناو اولأك نرهرمد

 انايد ا اهانسور و كر حررشت ةنارلصاحيو نتا
 انساب و ا 0 نك مرب عرب واصم

 3 1 مم.د ملل قارازم
 بييايشال هلع ىرشلا وتقف للا

 حمرا اطنأ مْىوأىكلا 2 :
 تيا بر

 5 دوال هلع نأ نيب مالسل ْ

 ا ولو ةيأىملا هرس ف جمشلا هب ور 0 0

 تا لأب ضال حداق سوزم 6-1 م ٍصئاو بضق ظ
 1 هريرك اموصخص 0 0 ْ

 .٠ مشا نهلام ف دوم 0 تلكم ك 0
 1 ا ورالاص يلعاوا ١ ل لتقىف نوب 1

 اروع هيلع روزا هاتيفح ]رملع | يبس بوسمطاوإيصلا ريش ذا نسب
 0 لمح اصاخا اكو نوحلا [محنال كاذاملا ثال هلام ةّبولا يلع



  بارلاو نو ظووملال »د نال كندو متهش يلع ناك, يلع لوصلا هلع
 سنن التف و شمفمورصعلا طقش كفايؤي نكن لف راملاب تصتمر ع
 ضر ملا دوحول نصا ريكا صاضعلا بوجو ارحم دالا ىف ةموصعلا

 5 درك , ميلع د مد نأ . : 0

 مل. لب مها 0 د ناصف اه نآي
 بحاص ل رع _لخف واللاب لجرىيلع ؤ حزم هزادئز>رلا ناك اذائجن
 | هرعلعإ خد سودررللا ى ارك هللش دل لح هلك رصأق هدا ىارلا
 ١ ناو نااصلا يلع لوغل يلع م الد ىلا قد هعتش ةكرسلا جرحام البل
 دل ازكف ارنا لنفلاب وحتي ناول نال و كلامؤجال يأ كلام دو دلت ان
 ؟اصوث هنا لعول و دب الارمنم هرنحا لعرب ماذأ ءانزسا هدرتسإ نا
 ١ قحريف ملم هدا صاشقلا لع بجي كا[ د مم )تفقد هحرطد هب
 يع نم عطغسن الذ ئم افلا د نيب ةذاغتسالاب هحف دور ١ ختم ال صاشملا يلع بعد بما ئن الق اذا رنص بوصخل ازنلزرتعوهو
 ينتشل هب اقنملا عرش ى وج نلا هركذ ءاصلاب ضربا نرلا فراسما
 ظ مدارس نيزيوا هوصع 6-5 لسلام حاب نال جيداراول
 نآنااظنولو ح لعلالزهال تالثحال نلتْقب مدس ما داذ ثيسلا فد
  ةاموكةشعرارل بحلص د عطن باب قشو بك نمزحأ تيب ق
 ١ ىب ! ىوراز ىيداشلا نع ن ازمالو ان لمع ضب هنيعأ ف طف ةأصخ
 تزاريضد لبلع هلطا ارما تناول. لاف ماللادةالاصلا هبلعدنا ةربره
 رزممع طوفس مدعوتتقي شرردلإ لسم ةرما مرربكال مالداوةالصلا باعماواننو حن 0 اك
 لخدوا 2 بس لادن لل عسا ا تا
 ىرسر جلا ق مئابملا ةريرهوت ىرراب دارلو منرظنم
 ا 2 هتورايفد 5 مديعا ف لميا 0 .

 ١" ؛ ملماحتناكناهمالاب ثبخلر هلئامملاانءو وأرض طوشلاو
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 | انكم | ارك ذا ايظصحو ا انزالاوان رامو لصعم ئه  غ
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 كساد ا تناتهز جلو 0 مهلا دره ئيبام 00 ١ « مقلاذوا

 هلوت دل صحم عزحوي 9 ةلماملا اطمح 1

 َّ ذأ نزلا صلمتو ىنالا نراه دامعو اريل لحمام ذو

 و ننالا نرامو ل ماملا نيريلا مطتا نم اترك وامك ةلداملا
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 سمك هرمك ارد ودولاب يك اهبضو | | 2ك
 كب اذ ذأ لحرب ع ملت مام اهلطاما ْ منول نانا 1
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 كارلو رربلا حلال 1 ص اضل رب الور ضاقت ترساذا
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 : ىلاب ننا هاكات
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 انلسما ةكسافحا.«فوا ف الرب راسك كثيحئاقرسوا دو
 اضئلا زامل طسيجو اذارضنلا كلو لا (خبت عم
 الا ابعد نانا 0-لخ لال دز تيار دا شبح
 ا رخل فره برأ بعون مع تناك |ررما .اشلارسار
 تسيل دامك ةسسشنم ن ةيجووم تاي يتلا نرلذ كا 'نسبام

 مفحر لك ءانمسأد 0 4 ياما اذوأ مدابزب

 ( ذاامرهد ك3 اخاف ا انطبل
 يا مضل 0 سار فاك

 0 وأ نايل ا 2 أ ى 0 ا اوركو

 الاد
 0 ا ل11 اوما
 ١ ترانا رك شيال كيسان ا : أ ارو تيايلا ماسبب
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 محلص طعن املاع نوب 0

 ىرغ ةبرلاناوصاصخلإ ]بث :. راو كراون اهيا قمل نا
 ْ 00 راس معلا ضوعلاب مخ الارلع ا ١ ناو ةراسك بئرلا ب ثر

 صاصعلا ق نيجؤرلا قحال وتاثلاو كلاما 5 ةيعؤلا ضد عل اع

 ا تولد ءاطُمدال يسلابالبّسلإب يو ةف لح وُت ارولانال ةسرلا كالو
 كن نموت روش أةحواالاملرت ص ماظلاو ةالصلا طم هل ونامل و

 000 ل 0 لك
 ١' ةكالو زويد ند :!ةوارمل/ كثب موس 0
 1 اعرحأ تآمح ٠ اياد زكر ذا خشيم هك يةجراقتلا

 نكن رولا راسل تراه تالا نياو ملأ ثئيرماضملا ن أكن با نع

 لان ا طرا تتم كرا م 0 ةيحوزلاو
 سا ز ١نم خبرا تك ذأ صرع ن اكد رهزؤ جسسس
 :ج ةمرلا لا لم مروا ومالا تاب ةدلا
 قاطو لاومأر ايل ترمب ةمرلا سلا صاصقحلا3 ميك
 00 ا د مرا

 1 ا وا ١ 1 ١ و [هنتريصجامملاطمبساو
 ' نملاب بجوم نال لول ا الج .انملاتومصأ تملا طقسي ب يا
 ا 5 دوعلا طقس و !ماقلا توعإّذل تاكد و مزقن(مأنيع 1

 اكو ىبس امكترولان قحودرفلا نالاضبامطدو يل والا رجعت
 1 دونلا اف زمعبلا ةحطقس اذاوا صد اومع دمج ثق 8 7
 اوت هح هم ولا قابل يد هوس 2-7

 ١ 8ث سوععلا صولة و ل[ مل الو قلاحللال بحلوملا لاما قرصح 1 0 رلأ ومص راما نيج زمتعلا
 ١ 00 ايو ادارمعالج ل, زنا

 د ٍعبول يحن سردكاب نح لا رحال ثحاطلل مق داع
 0 2 تلا 10 نأ و ىواطلا ,ىن قورصالدأ

 ادرج لهؤع ناو افيتسالا ردم ةشيولارحا الا ييوتسم

 ارهلش عب مشل ناولد الارز ابصم ١َقخراو لارج ص ةسبصن
 1 رعزاونادأو

 | تصل نا خبرأا_ةضيلا ناك لغ بجو
 ا خئالا ورع ها فصل ا ا

 م دس كاس تسيح - هما

"5 5070 57 



 ملاطسل ساشا بج ةنأذ هياء امارح اوم ره 5 ْ ْ

 277 رالوتملا سيكفلابازل دولاب قلو و ا 1
 0 هنعمل | رمعارحاو عانج:لشاذزا حن
 يا رت ورم امال 0

 ب ا أ لح
 ١١ لنفي ف

 0ك اقل 206 دو ضخ اء جاحاو لاذ نا
 0 لوالي ردي وداشلا ل لاقو نادابلا قحاطقسو

 د مده تابرلا ت دوت لوألا فود مداوحمذلا ناو
 م اوس صعد 0 :ئاروطلا انآ عر خم

 ليو ا ع مرهون ائاارحاو زعاج ]ذا اا ىث كدرولا

 ل هي 0 درلا قهرا م ا

 ردا ميلا داورثاب ا 0|
 : ا 0 |
 ا يلوا 0 ا اناس 1

 5 تامطناوولا تدان تمرح رماد
 : اروح 0 فانا رملو

 نمو جزل زال عم ال طاك مصرع عصمت ارح[ اند ربعلارف اذا
 ا بلع و ل ارازد ا نوُكالأبلو مدللا

 اال لالا وز افا تال ب 0 ١ وحاطمو زم : برزملا تور اذا ا

 0 اهب سال اوأ رحل و ع تس
 بِجيالو لولا لعازولاوا رامحلا وفد ا 3

 مْمال هراقلأى ا 0
 2 ضو جفن ل نع ٍ
 ْ ا 0 3 |
 ظ يد للاهل قال كاف لا ل

 هد ومقشر خللا ميلا م اريعاج هر نصرا
 ةاعلاو نشل ىف ةرزلا تلقاَس رس ناف اروعولت# ثحلوالا

 3 ليغيتكا نه نال ةدر
 ًُ كنف بزيويز لا كل ًافعوطمعلا 0

 مزل تام مثمطتعلا نع موظفا افحف ادع ري لج مخ اذ نا نجي
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 ظ ملا نع وزمعت اكونهد ريا مداغلا انكر ملام رئيد مطاقلا
 0 ا :ندلا نما طعاذأ الاذى ورع
 ارملا ناوكوهو هبجوم دار 00 | ؟داؤمعلا تال ناممال ةيارملاب

 معلا اناا نع ااا طز اتم كن نا دعما تامو
 الاحرار د يراشملا ّ واج 2 أ
 1 بجبال وضنلا لا ورسو ايمطقن هرد دانا ارما ناوحهاعوناره

 امبسلا نالو مم ثرحامل وأنت / هاد 5 ل ىأناإ
 ظ  قدقح ناهلزو محوم ىزعاار 2207 دا

 0 انا هونمعف ءارشالا نم الق ناجل نيت ىرسأمل هذال م 7 !نودزتملا
 ا منال تالد]نذ يل فا[ لاذ نما ىرئالالطببج 2| بحجم وغن أك
 ارمع نسال يحاضعلا سارغلا نأ ف حملا نع ةدارعلا
 ملل رادو مرش تشرواوضحلا ةروصؤل نأ نسا طفسونا الا
 ٍ يراسلاب : نم (ذ يراسل نال سالو هم تشيل لالا ال
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 : 00 لجن تشي هال ثرالا_ خير طنال
 ابق او تن 2 ملا زحجاح ىلا 'ةلامالا
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 رجب رحل ولك شبل اه 'مولق :00٠
 ادار 1 1 ما أ هد ااصعالا ثاصالا
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 0 والملا بلع لتملو مارد عش ازكو لما ةمرلا تفلح اذا هلا
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 هركوازأا ئنبج لإ :نيحفا نعرمرا وملاك ءاضيبب رمق تحب ولو
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 2١ صد اسرحلولا ق محاولاو 5

 ْ يا دق لمصالاو ترلا
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 الحل يضل ةيدلا ثم وبما يه نيلح ادا يبل
  1اا 0

 ع ك0 ربع
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 مبذ روما مال ةيرلارشسع كلت للارلا نسلا يم نالت طس
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 2١ ضكابت جرواناوهد ل ررفنلا دريل ةمواحج
 يا تل فلاب نيل مه كل >مدانا هنالو مهين
 0 بلاعلا ف نويبع ص خ ناتلاو راحل لم
 ماسقأو هي ارهلل كا لصمحولا نمايجد ن هلل اماو
 1 طاح لاس 30 00 ٠ للا بلا قواسم اه مة دو ةرسع
 1 3 ناار يلا يبا اا عرس يا ال اك
 | يطعن 'تتفااهد ردا ضان ا ا
 3 كساكانا 00 رزط ولاه 0 6
 اضغلاب 1 هال

 مسن كا يب رظحلا لا كاكسلا وت نا
 قاوم رسل الاه اد الإ نها. لاول ردا هائلا هد
 0 000 0 لا
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 قاهلأو رئحالتلاو معضابلا ,دريمارلا هرعمارل 0 د دمضرلا
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 ا الاجار ثئائقلا را نابهد نبا
 د ارح قاراملا صفر 1 راسلت ناارع يسم
 دراو ياس ى انيس ملف هم انلوتفح ه !لقنن و

 ا م ؟امرلا لارهدال مالارهولا# :مالاو فاثلا
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 1 تح ل مولاف توه ل امئاحلا وس

 ناك باتل

 3 0 مدا ديس هلو كرك 5
 1 0 رعمارلا رست همائرلا نا

 595 هصادو:خحالمصراح ب

 0 حاب ا يح 0
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 اذ درووامانه 20 اىكريركد ود ضخثلل نيو
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 تبكي صح ولا

 لاهو يحلنلاب بنككابل اعْقانرصربعم لا ف يروجاللا د مرلأ عال

 نزولا صل هاج ةييبابهولا قاع بعدد ماتت و للا قدزحلت
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 21من ىايرعتم ماكو اذرصترب بلوطا اذ هدية رعت روب
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 راىداب ا.لتنح زركك هنال لعتم ا.يحاصم تمرك
 : ةرئاس تالا: زا وكذ د ينبع نب نوكي ةنال ا
 2 تبحام محن يطب ابكر واانئءاس وأ ارث اما .يعم ابن
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 اداجا ع ٍباتحالا كلارا:
 انج ل - تاهل اوملوف

 3ع .راوملا ركءالذ !أب و تلت اذ ارابع تراث اا ركو نبع
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 ب د ةلوثموس ١ ىبرط هلو 2
 ايام داك نا اًواانلطم' تلعملا ا ال نامصال هنأ
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 2 و



 نس لاتو تا نام ئاصتيلا زخاي و كلمنا ,اش ناد منعش

 تامامل ةيلال ادم نال ئاصمللا رح عممكاسشالا سو يلا زخاو مفرلا

 اذ رح در سو وح نع ناد لا ومالارئاس انك ولا ريغ تاسحدافأدو ات

 نقل بولا فيم نيورزمت هنيطتو ميلامخت١ نيبكلالاوبجأشحاذ .
 ةيسع ميمرال اك تازلا اه ةرتعم كن اكنا يلاملا نامل و نأضءبلا
 08 ا ملا" ىلولا رمز رعب ربع ولالا امرا فارطالاى و
 0 انا من أبي ف حني داما

 زجللت دشن نا ةيلالا ماححن نمو ثلا ككسالو جالا
 ىردلا انك مدل ضار

 دوا كا انهلع رمواوو 5
 ٠» الصح عروب مووزك ىلع ىث 1 7
 العر , ارت نا ريد موارشرا'ع  انيص'ىلوم 3
 يسكر عاما هراطخ اجر 0 00 انجب

 ريعان ال شرالاو ٌء ماقال نيب معبصعم لل ذع نيهرب نإ 0

 سرنا الواعاحاراضم ناىعلازء مخ هلوم] عرب رلل بأ كوصت 9 ْ
 ةشال ةرللاب ران مبا و هن دل ىفمع ةيشرلا داعب امراصدالت
 لفالا 0 اعربع ةيأنيلل وجد لحم لمع اذ راصح امزش اال 9

 . ام بسن رن ذو ةبانملاب وفولا بوحوزصالا نال شرال ا 7
 "ايلول نحالو رولا ملا ولا مصالو رضرغمل ىلع لا اب مل

 منن فالك بال وع ا لاو 0 عرقا
 اخو ةيارهل 56 نئدتخ كارملاو عدلا نيببر حب ثبح
 عش راامر ئجز نردد ا 0

 ذل سمر 0 امان ان ىلولاناك
 : 2-3 'نيب ا يلولا وا ومو لولا 4

 هنوف منذدزج 1 سلو ليا ب ايحربرلائج

 مىنر أ ىضىلوالا نال لو ننال ناش لدا 0

 ؟ ناديئاالاو انتملاب ةدلااوكعاروبش نول بالاضتلاب عفدذأ ىلا لأ

 معانلو لولا داس ناو ىلوكا, باش هلريمن خل لو اقنلاب خب
 3 0 اب برا ياا يل د ىلا
 َُك لذ ذا 0 ثوب نآيم هلذ ةاجلاذ )ُ

 د 2 نئج نإرعلااهك د انضمِش ص الا ظنهن نس 0

 ونا ومحل يح



 ظ 0 دو'نالاملاو دول وقل اهل احم .
 0 احلا توكنام“ ١ دياالن نآكهناّيم 8
 هن نط تذاريعل ىلا فبصع سعب

 0 ماا نإ ف ناس: اخس
38 

 ظ سايفلاو نأ. عساارهو هس د صاهلا ةلئاع ضن ةفعاصب
 لل نعي لرإل ىبصعلا تال ىناتلاوردر لوف فون أملا مع

 0 0 ماله لاك ا 1 هد 1 ارد رحونا تناك ناك
 ا 01101 لان 001

 ًايصرحاو ناكجللا هلت نال اسلاد تاي

 ا ةاحت 1 ومحل زانق ابرعتم
 نم لاو ا نامل جاد ل يح ناجع مزتاقطلا ذ 1
 27 وات القرن ةلداىلالع ةيرل ابو رب هنا لوتد
 بحي مكي ماعلا رت ةيبرلا تجورداربرب. 71 قح يحن يملا
 نيا د بح ثدح عاسج 00 3قحبلإ ا
 ” املا ءا ءدر» نآلاملاز 0-00 هلداعلعتمنومر
 رنغر خد | ورع داى املا هدو نا
 ُ ناراوخر نحو هو ايست نم او
 1 00 ثبح معلا تردرشو رسل 0 0 املا

 ا ناله زب 0 ١ يشرمل ندا نهرب دمار ظ 1 |١ !عقبم وه ذا هنعمل يكن مطحت
 ْ 2 لهب هدانا ةاورتاوبا اثلاو ا ا ١ نسون ىلإ سيد قيل لاخلا ب تاونو راو حهسحيلا دنع لاهل ا ا

 و ١ قو لعرق ىص روبل اهل اص قرىغ ا

 ل اعلا الحل رعد رطبا يصر ١
 1! دان ا 06 000 لا  سجييسل د صلا ض ْ | ظ

 ظ

 دع - و

 | ناو ةياررلا د ا 2 ايجاستا

 ١ ءاجالا ١ تك 0 1 ' ا ري مارس 30 ١
 0 د قو ْ 8 1 و 0 ع اب عجيدول 000 | ١

 ل اهررّرساول هنا لعارعمجا ولالا ف سب سون ولا ا

 نع ظ ظ ظ "|



 لاجلا ف نئدة عد دو هرذع نولي ناريغزم ىلا
 5 0 وكب نرخ نمريفل
 ابد نوضرد حا لم فو مال روصم ال ازد يلع م

 0 لرعردزكردضملاب 5 م موُملا
 10 راهش ان وجت ل ذا اها لع

 اد دوحف سددت 02 الو تل فام هسا
 وكي نا اهطرشبو نايس م هانوم أم :وأ

 0 ول تاك رس ةمرلا بوحوب انملا

 1 كارالدا# الوخرا- برصزم زئادأ نوكب عرجرب تيماطشلوارعلا

 0 ىح هني هل هد دا حسا ل سا و ل
 م م هلوف نأ اكدل ةيناث ةعص لإ 4 ق لحوت هلوقو

 506 30 تا هرئاوا 2 لضأئاو 5
 ١ ذا ب دالو هيكدم ل كلذ تلت دل هنشوأ

 ا 0 نور هلأ درو ف لتعا 1

 - شالا تربائإاتفلاو .'
 غو م ساد عرضوا شكل ايل لت انك 3 8

 أو |عوجمب تيمهلصاحو لحل !ءائلا بيبان يو ف عو
 تلحفت م مدل تضر لاس حا ١

 0 ١ هصرحو ازكو اة لك

 اوهد نممأب فول أىا بالا اره

 آقونفشم ممصن لبحو ناد لكلا اح محلا نالوا
 4 ئتدال دسار هبحو وأ ارلاىمو ١ تبلد ادحووا

0 0 
 .تالحم

 لاكن اعنا لو ا نا نبه بدومالاد ارش ف 2 هلا
 4 بلل ءاايثنأو يدع ١هىدقاملارحو 5

 اني اههلا ارهاع فازه هز ابل ِه 0 مم أش علا

 *.-: ال عا سما هناي بيموت مى ركل
 7 نيل ىرمإ نوضح انلح ميع ميكرب أذ

 ا عاد د ان ا ناك 0 91 اجب اس
 م ازك ورك هنغص تيم ىأ ةمرؤمل

 0 معجب لعوا هللا لها ريرجلع 0 ارم 0

 لاف + وأ



 - تحل 2 ا د م سسج تطل ل يي بلل 7 سس وج ب سم رس و ل 0 0- - م همي

 ىحاوإكل وفد انكم ارحالجر/ نوسحمل د رولا ايفو
 00 تست
 0 ابديرا نبع 0 00 تارت يو

 هذا 2 ررخ ندل هانا ٍهلصو
 ير 5 0 تنياءىلولا لعامو
 نون. نان ىرلل ترصلتلا نواح سرت 2 لاه
 ورش لاول 0 مرلاكجنمجت 0 لكاص

 0 ؛ عمد 0

 0 ام 0
 اطظللا هإ سيرسل نش نلوعلا نالوو

 ا قرد فا نال لع غرر 3 01 اعراس
 / 0 م ثوللا ا بدرهاظلاو نم ةوارملا

 بحوا١ يعقد كم م( ضولا مم هواهم نككهإ
 0 اردالصلا يلع انلد ريرقلا كمل
 0 لهاكا ب و ميلع عوملا اع
 لثمْنا ميلا اوسكم رهظا نب رحو !هتئاره نا

0 0 0 
 مهانأ هلا موز اوذالصنا كعب ىةموضالاسافايس نيك |

 2 د هأنلنامساب نمله 345 سعال نأ 30 - َ ْ

 ٠ ا 0 تمويل برع ال ا
 تا اًضعلا ادار وبلا ا تا وضاضملا بص "1 ل س والا سنها غيب لان لناتنا ركاب ع نيىلا د رشولا كف | |

 د ىو 3 |
 : انه ,أ 00 5 2 ا ملم أ 0 4 | ١

 ا نظهر جلع ةيرلام ضد يا ظ
 اذ عدلا تنبح( (0للاوةالصلا لغرب !تبش:لقذا وكول

 0 00 رحاو للا نيع ناازكو مدع مهاؤجر يرخازكو

]| 
 رع : أ 1 00

 0 ١



 ١. 00 احلا لهالعّدلا وةماسفلا كك ل ةنيبالو لعل
 بجاما اذ بلعوراد رهربع 0 حارحاو بلع ناال اطنطلواررعلا را
 كشنأ نا 2 يلا نم ا نوكي دال ناحلا لهإلعةيبرلا ومالا
 كرين لح ناذ ةزحاو 9-5 :نللا اناواره ُةْنببْلاِب لع هاعواام
 ديرصاضقلا تن اه هب تثقل املا اا 0

 باول ع ود ىلا ىور/و ىوعرلا باسكْث
 2 ١ منيدمرحا دفع ءدااذا 0 0
 1 يا انك نإ ١م ىحأيلا نعول ومالا

  اييملاررا تْا_ اييحدج ا ن 1
 اي 2 لك نمنح قيرشل نا

 لبي سم معيارا الح درجت لل قيحوب نأ يأ
 د دل الل نال ناك حرببح نس

 رهط ع ىلولا دارمي بدني كاد 1

 رائع ال او

 1 ها 10د ا
 اناهناخ هربدوا وأ زقدأ نموأ ميكر 3

 ل امم رئاريغد تيم قةيبرلاو دع
 هريدوأه دورؤنا دارمت 50 00
 حل هكا 0 ١ هزه نه 4 ميلا ذا كور دعب هل

 ا
 يكن الب ىلشل )ساكنا 00 2 ول
 نللا 1 ود اسوم: لاي نأ 5

 ا 3
 نال عش لو ةعلظ صقأت نأ :اوايح

 ؛ 1 20 نا يس لع لل بارق
 3 0 أمسي م نيو بكأرلا لازلا رباتك ١

 5 210 اي مص عجاج برذال
 د انيلع بزل اذ ناسا جقوس ةبأ 0 اياز دج

 1 اوعمحأ ناو د 7 اوس كدا رباك
 ا الا منادرعرارقربحفاذا
 خب ايلا ةبارلا د ئرلاوض 23- تارت الع هدوحو



 انه ةالصلا لع مائورالاىب ارداف ناك يجز رق اب وحدو ن و

 5 0 اره 0 نارمأد تيما لهأ لم يي 72

 دمك هنال ف
 ا 1 2 : :

 ل 00 ١ قوارب لمت ند اذا ب حدا
 1 ص 0 0 تاجا 0 3 كال 0

  200ترحب ١ 0
2 

 0 الاوهوا سسنرذ سرباحواذاريخاشس امعرفا
 د - ا د وا

 0 دائاو

 رلاا ١ ال١ أحاس ناذ ع+ ثرلاو مماسعلا ل
 جا 00 سوو الاسمي ىلا: نيف ربا
 لنكن رتمعت نات وصلا محن شيخ وهنا ملأ هنا
 0 ا 0 2 ارضا د 10 دام

 ع ١ص تاحلذز 3 ١ ءالعا ىم

 انام 00 د لد لحواأد 1 0 017 0

 ملتاىلا ةبرلا 3 نارا عاد مي رذ َض 0

 كلئال هقرلل اطلاذا دا د8 د ا

 1 0 لوو عاما ا ضرت ا ءارح فار يرش
 م كسلا ون ابي ةرانؤ ٍكايبسو ةبولاو مابدلا ق اكريلاد
 0 رت انه جنرال رلكاع نجوي نأ سففر 0
 * 2 هنيلا اذ رغد ناب معا نهربلاب مل الأ تناك 0
 ' 1 الانماذم 0 اناقوحا 007 ٍ
 دبرلا ,نثرودد ايا ناكر سغت رماد ا
 ىبال نداوشال يماغلا لاة ايمالاف و يمحو لسعازعو ئثرو

 ارزاق ةيرلاذ 0
 حس ند نم لد قرارنان
 6 0 نت م مول اراولا اهنا زر مهزد

 س



 الهوي ارداف ميلا 0 باحال 5221 يولع ||
 ١ كان اينو ملودر اكدايلاو الص ||

 3 هولا نسل ناش ب ناو قاع لويز علا 21
 3 ٠/1 ] بيحل ىرتتبل لاق ند نسودوبانكل

 مهامالا ميل طحنيزلا ل الزاب دااو:المأ لع تدارك, قل
 ١" دحاد قيواو يلم ماسلا 1 نيحبطكومارالاممل مشو
 حوار عازهو نيرا لود 9 نسرنئ لاو ناهتسلا ا

 ظططلا لريمس جب اا نأرصلا نإ نوتزتساللا ئسووبالة ووكر
 تاأهو ركرتشملازارل اكرأص هول قاوونس ازددانملا ع

 0 ةرصند نولا ا وهرلكل
 2 1 يا عاق لا ليصاظلا هلق هيرلاو
 لق ءلفلو هن ولا نالخحات ال روش ا اقر
 5 ا الها 7 اع'ئرهاثساه ا ا

 ا نمش اود الأب د تاكيىلغ: كالللو 0 .
 ةكرشلا للاو ناكلا ناكس .وبول الاخ يأ توبوا
 هك ارلا وم ٌممانلا ف ن ا رخو فينجر رعد تم ايد
 ناهتس ره ناكن ادار شامللا نآكاذااره وبابا لاق ةبارهل قاع
 ن دعو ناكلا نور 5 للا لع ةسرملا مفيحيما لنعذ كالما لمد اسدرسل و

 ني نب لوو لع نال ى وعلا وو رس ا نوعدولاو انوارلاد تور صتسلاو
 واع للا هجات نأ ,باحا رة نمو ا.د ابا مرحي نأك

 اهوا :داوحلا ناحل سامان لارسال نص عزت س ال ودضؤنع ل الا رعرا
 هذ از نزح م نسوي ىإ لوقت لرعلاب ضيوتنلا رم الا رندا هربا و ىتسا
 امه لع او ةماشنلا بع بابرا) دوس قوس وحدو ولكل
 لح اذا بد نئعاضبا .و ناكسلأ داب سراي لكلا هيهلالع
 ادازهو هدد للان اريز لهأ يم الوصمو لحو ا

 00 نأكنا باحلد 0 0

 الاي يلع ات 2 مسرلااب 0 ِطْزَر 3

 اذاناثلل نواز نع 0 0 0 2
 نداكانا باح منن 0 2 00 اصاله رع

 . يم 2 لزتس لالعاذ

 للماع ماما ُش وم 0 اكاذلوهد < ٠

 ل ناهتلاو نه ابصا ملا الللو كآلللا نور ناكل لعن سووا



 : . . اناهساؤديكلاهمزلت" اناكث حلل لاق هثادو ء
 العلا 2 11 ناك”,كرتنمرا دونا دحر اذاؤجب

 سورلا ددعربم لا داكداوساوباكترسرثلا قبلا دكاص ىوأسب

 درجت( دوحسلاو مدل قات لل راو زعل
 ' ةلييسلا قرحداذاوزاج درلا درع ]عاهرشعا نا دلل نادت دويبلا

 فأ نعئوراملعارهو ةبارملا قلاق امكلاموا اناكسس يد نمإع ناز
 ا مارا 1 ظلي نااهن م ألخ ن كسدول

 : رسل ردح هازل و9 ىرلاو

 د 0 نالها رزعأ لاذ قارس رك 0

 00 نامنسلا ل ءامط سفوسلاو ١

 دعيزارلا لسمك نغلازك هريخرا 4

 1 ا ولم قوس 0 لاح ا نرتتنلا دحر نابوج
 دنعقأللل بأ ليو نيج انعم 0 0 0

 1 علتلافداكلل و ملف راب 0 ماكل

 الس ني لت ملا هايل ركب نا ئدد
 اس لا ر حال عزماند تيب دمر ال و ناك ناقل
 1 نورحانت الذ 0 نالاف أاما 3

 لك 19 د 0

 ظ ريو تال ود تاس مال يل مال كل
 "هد زامل او كلاملا ٌمهدوف ع 206 0 فداك ذولا نأ ا

 اعل مب الخ 0 راعلاو يل او فسول ىقاو دل رمال

 | ازكو وبلا رءاع لاسم ف :ءاطلام هل صاضخل ربع منيململا

 نيزللع .ايطمتإال لالا تيبي ل عذ زماحلا ع داش أكره ارلم نكي ملاذا قوسلا
 همنام لولي اق رك ىشهئانرلأ بحلص اق ةاسفلا قازك

 هظومش مد لال ىف نوت لأ قاوسالااما لاا نعام: ن دوب نا نورا

 انت 0 سلا ةركذو ل ظ ]هارلع ةيولاو زماننلا نوضةل الها ظفح
 ةرلاو ةماشملا هكر ركوم راد مرح نالوا ايلا خر مكسي نس ناكلازا
 روق حرم بلع ر يجر عقلا ل نيب هاجر كلا د:نايصصزألب دنال ءيلع

 نم فت تةرحواذاق تسل فال اد أ رجرلاد ماسالا جتاطوسم نارك
 أ شاك اوبل هيدولاذ ميم ا وح وكب كي نملا ماذا نافالذ قوما

 وبا



 دوحملاوبا موجإإ وها اهرموريسا تيما لل كلم ىل ني]عهنولاذ توسيال
 علقو 0 0 ناس قول لحي ع
 2 زالله رانا لها يفرز هد لا

 تناول حو مليا د نككا 3 :نالطا لك قمم همام 5 بام
 هي تاوسإل» 80 زاونسلا نمرشا .ىاسفالاهاماو لالا تب ”قعرتبد 0

 3 خياره /وطسم وها كى ول ا.تالملا نعارج
 1 د رحدابد 5 مدار 0
 0 ناولح حب 0 0 يد نإب 6

0 5 

 0 ماحلا ين 0 0 ا
 اذا يملا نعسا مج جرا ا 1 هدوزلباه

 ىعع اياوراحالاولكم تبل 0 أ ةره ضعت ثإتتلا رح ؤ

 0 اره رطل ا لالا لها لع ةيول اذ نيلسلل دارج 1
 9 رم يريح خم جلبصلا لح واذااضما .٠

 را 1 قب 9 نزلا بصلاة سا كاملااهأ)
 ا ني 1 للحرم د تولي ورثكا وا لحلو نك
 كد ومدل نوكب و ست |اموه د ماعقيرطزو لاو هلطتسملا
 ملغع 2 راد 0 ع :داعلا

 واسال قىسا وق رطلاك اوس لع بق ىئاوطلا +
 3 نفقا نمو «تارشل ىلاذامإءارد ا دان

 0 ا ,ممأسند لف ىلع
 0 0 0 ا
 ادحو - لع ةيولا: بويحو ف
 200 مس كلام اعد هن ١ ١لاهال وا الارماعلا

 0 ىعاوالاو لاخلا ول ا 00 ا
 5 ناطلكاوالكو زال 6 ا الام
 انيق بلا وعل الل اهولسو عالما ةيالولا
 0 تسل صار ل ره ناد عاسارغأإلا داراعجلا صر رأي

 ةعالا هراشلاوك "ا فاهمه ف
 0 أ رمآي مم تن نأك |. يهلتتفلا حو اذأذ زم سل

 ةااريلعت ناولاللا تلح ؟ عيل ا مدا لعم



 ةكوملا مال دوجودزصاالع ول اراومزا ةبعرلل كموف
 َت ىزاللا ا 100 راس شرحا ن 5 الا ةبرلا بحيب 1 0

 باك ىف فو ا ائضرالأاما باند نو ياا م مم لد ل رص
 ١ اني 'دجواذاذ 4
 1 مو رهظي يح ات دكت يلد اذ ؟ل 3 :

 با ثيكيأ كرا 3و هب رب قليل رحواذإ 2
 3 زعنز ناز ننال نولاب دهاعاو منوال يزيده وجاي

 ين الرس! اهكم نكت قلا 0 مانتلاش
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 1 ال يىصوملا نوم لف اهدروا ميصولا لوم تجني
 | 27016 لاه يحررتر وم اتلا لاق صولا ةرم دس اشوشب

 . 1م

 ٠ «انكالف ثرالأك َرفالتحانمال لوما 0 2 1
 ْ 1 كوش معنم / رائملا نماسسح تسب ذأ ثرالا ىالاح سرج لإ م

 | يمل را لولا تذأا,بف كلل تشو ال
 ذا

 5 2 سدة 1 امج رص

0 0 1 7 / 

 | | 00 مس 5 : 2 1

 08 الاسأئ موع سنت
 00  لئحر تاما هول : 0

 اق 0 6
ملا 0

 . ضاطورت

 ٠ 1 هربعو عبل
 | لصف 3 0 0 0

 غرغلام ث تاشالا ! " لماذ ل
2 6 

 1 قادير تح ومزحفزكا



 هزينب طلخلادأ اذكر كال لاذ هجم فر لكازكوهدالا ايىلست
 لزرٍظنوا لزغح طفدوا هطاخو مات بش مدار
 راعوارشكعلابو وا نوب رتل بوس ىصواول ايكو داعم>, ناورويشف
 0 و 00 ركواعوجر ناك اهمؤيش
 0 وعد ال مبلل نع ع >/وا
 0 قلاب نط تع عدوإللا نو
 ه0 0 ا

 2 5 لا دودو 11107
 1 نم زااملر رعت هل بولا لعد 1

 00 ادريطح غد 2000
 لا لقرااسرموأ من اتم تصو ربصوأل وأ 30
 00 7 "رو نجر ذاع ترا د نالشأ جام وي ؤل مب

 قابؤلاو مسهل خ2 اوراشلما
, 

 4 5 1 ,لاو نبل ره 0
 . هيض سيخ ميه 59
 اء ند“ : 1 9

 ٠ اطال ةرهزطم رماد : 0-0 :
 م 1 ل 3 1 0 :
 ميول نوط ةرعدا 1 َ ا
 تحب ايار اردالا قو حصول موب وبال تونا مري لعب اعاابي الطنو

 للطب ورازفالا احر ارذ لا مين تيرا 0 ١ 3
0 1 1 1 0 0 
 دم امرا مال ا مازبل .ديصولا تلد
 ناوور# نيلاماو ءللمأت نياق علا 0 د

 نال نمد
 عزم نرسم 0 2 0 لع رطت
 امو ٠ تر ع 50 خرج نبرلا
 توا 6 0 0 الأ
 2 7 5 3 د 0
 ثاراثأ لاعب ب مرا فارغا نشا ذا 12 بهو
 أىلذ 0 7 كاما ف 0 0 اكأذاازكو



 مصل ممئالو تويلا لاح ثراووهو تول لاح مؤ ربيمشلان ارم
 7 بيس تكة اهزامن ياو هنالذرارفالا ماد ثر ادا

 07 00 الارتعي هتبروارارعالاّ دو 5 0 ثرالا
 00 .واباذطم رئهلا

 كنسي ن١" وسلام 0 :

 0 الو نوع يكرم ملال
 0 اوهذ ىغعلل نا

 زين دانا 0 و ةيمرلا قف انوا 0
 ا

 6م :

 61 قلم 0 5
 وى تت ىلا نمرم هناك

 دا دا ساق هر تالا انصر

 + اتي رع ياسا ساس و و خام دل ا 5-3 ى 00

 هن عنو نعرف 6
 00000 (لاخب ةوث كك و 0 :

 1 طم 0 مس ينم ىف ل لاق
 ستر راي الانا رص جارد دا فرانكو ةاكزدا

 ,ميلع مع رع حشنم دمأ ناو 10 نس ا
 اداص أ دام ثلث اس هشيصو رافنن لزوج كلؤيوصوا ناد

  ىاوالصلاو 00 ٍِك ا 14 نم يان
 عصر اماعولعب رق و تارآن و
 54 لكذ دبا اامو 0 0 او 0

 0 : ب ول لأ ناكداو 0 0 1 لات 5 ا
 0 تلق توراتي مث اذ دا ىلا اهلك ناكنارظنب
 ري ماى كل اهلك: اب انهو ناكنام_صصطلب مس
 ا فتاح 0 ب ودا بم 5
 جالا ماهو نازل ازولاب أرب هنااا ًاهضعي نابل واصبر :,ازدايضعب ناكناواعوطن اهلك دأكااذا
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 5 اصيرالاب نوراضين مند 00 اباص هولا هرجع 8
 جاع ها ناكمو ' وصعب الع مرطعل م رعبال ويد دابعلا ياصاأ:

 2 ما نهال ف ياا لا اوبم لش
 ف ناد دلل : داهم نأكن اد هرم خاباكتلو رقم ئنع صولا ف
 كيلي لع زمزئعنم ابا تدان ا ةيلسحلا لو
 نا نامت وامطار راسل د ميجا 7 ا
 6-2-3 راسا فريد تاىفصام اناس جاهلا تلا د تكصياموتس
 : اساو ءاوسأب 5 ةاناغأ -و نس ىلإ سعواءاصولا
 ا اسالك نرصد 10 الاعلامي

 ايحنم ناننمرو لها تدم احنا لاكول 0 اوبلا فو

 3 1 4 0و ءاوطعاتؤم يسرا ا
 ةرآ 14 م ١ 39 نأ 0 ا دابأو 3 00 ا

 ىضاوو:طبلل 6 2 09 1
 "لأ نم لاس 2 0 5 20 1
 اركو زلطأب ديم 2 دن فرب نإوصوأ نانو 270
 ركل اي ةيصرأ ميد ميَلَع بم ”رمدوأ هرمث 0

 د ا «اباذلو
 ةريالجتو ىف سرب ناصوا نإ

 د لني دلل يكب آ
 ْ ل ا أكإيرنع ءيصرأ سانلا

 5 0 ل ل مي ىجح ؟الاسالا ع 5 ما ا 0 ٠ يراوم ناكالاصبأ عرمثر . وذا تامر 1

 : .تاوهغمنلا تلثلا عكا

 7 3 م .لملا 3 تاما ملاكم عرنع

 ١ رسل لاما هش ا بكار هلام كجرصوا ٍ

 نك ْ :



 هلام اكن لوفد نامصت اى م هئال 55

 ٠ لرجل داش هزل هوم كوس: لل
 ا 5 10 5 ايامها بزب دالك

 مط دارس ها ا م ةمصيلا 0 7
 دست نيشان ا: ماا لا 0 سوس
 5 000 ىلع ثاثلارسسقسد يا يساند

 5 . تطملأ -_-

 1 هنن كالا 200 دل ان 0-5 با

 د مد سرسل 1 ا كثلشللب 0 هامات
 ةساتساواقا نا ا وا ةلسرملا 2 : * لحاو لود كل لعام دش اراب ريل : الأ
 منييحوبا دمي رويال هان د كحعئو

 م5 5 00 مل ةلاعسلاو جاراىلا ئالاثائلا لع
 0 ال لوخ امهم هلام هلت نسل حججا] يا

 0 أ ولا يلو 1 تضيالدإ
 ةض“ مأررس ماب د ثلتأ :ىصوا اذاك

 0 رس ا ل
 قءابرالا 00 د ير و ةعدرالا 2 هلا 5 31 0 0 اب

 ْ ني 75 نوينس حالا ريش نذ لع رجا نعت ا اىلا ةروموو لاق ع تلدإا بر ئجد ا 9 < تاليلا بحا عا راةشالث
 اعإس لامالو نس سرالاد ةرثصد سز 1 لا

 1 00 نيرثنعت در تح ل

 ةايبو ملايصوز :ةىتحلاو نيرثيعد بنر سدو وذل ا لانا ىوبا
 6-2 نئاثلا

 لالا ثلث لوالا :يصولا اصاوس لامالو كالتي ١ برش

 ننظ د . 2 "3 :

 هي «#ع

 | الار ات عد ورا قرش 0 ثاحدرأ
 3 ئععا امروصو دو ثا لخ ةرثاز تناك تاو هنص



 00 5 ل ىللاد 0

 كن 0 مصل اايشللا لالل يلي :ناثلو
 ا والا موسع

 ” ار روصو لالا متحد 0

 مروصو اناز ن ن اؤدهُلص ور رهن لك ب

 قرمعلا دلامو ناس ورعلو |معرد نيل بزل 9 1

 شامهاو لالا تان قف علنا لوالاق ب 0 :
 اهناب ةريفم محي ادعلطلا سرر الأ 5 لا ا

 يس د هن ”تز/ىملا هره نا وا ثلل
 نطو بمئلاكايرص كلا طعدازأج 0 اذا كك

 0 دن 1 ا
 قا داعر ديوس مرا 0

 ماذاع: ننال وف لامرل 0 هلام نأ

 ىيدد فرد ارهو ب 0 0 0
 0 داهابح.رم ن

 .٠ و

 ب كن + ىصوا نان
 ةرحا و نبأ اهل ذاك نأ :

 ل
 هج

 ٠
٠ 

١: 2 0 535 0 ١ 

 8 2 اراه نامل 5 07

 5 ةرطع قد ١ هنا يتسم 0 : انانامزم عزااموا , م 0 ات 0
 انلطم ظ

 00 لاقىا
 فرد المك تاضرلا اا ركذو لتر ل11 تلا فرصب
 تك ةصورل ذر يتعاد رتهد جار عبري و لعلم راوقم

 . هدأ ايلا ثور ثملسلاك



 1 مزج وصوا ماه تكتم مم ىانمذاو
 000 تا 1 8 دناو :
 :لازكو ةيصولا نيحربجون مو رع كلم ا يا
 اذاامنالكازهو ةلططاب ىرد 0 2
 اع”يكة صولا ناد 0
 صولا ١ نال نا ناكل ام سم لانا

 2 ايهم كندا اخ ةاثلا

 ضالد 29180 اقلالا 4
 3 را ارتمأ لب رفحا لاجل ا /

 007 امقراذز رجم نياك اعين يهراذا اذ
 ظ ا 6 يف ترا تار 002 0 3
 ش 0 أ سس عي
 دا 5 1 د هلاملك نمار دعم 2 عم 0
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 ١ علختل ىلع ارلا نع رمي هن ال هلاك نمت
 ا يرابخ 0 دعم تارأتما ارثحا 0 ليش ن5 ا 1 - 1

 تف 2 00
 00 اعربل 0 5000 00 0 0

 الا : 6 انصر 3 تاكناو
 ند , برص ةللعيافدلل ما 9 3 0 0

 لافلام لت لا اتالم
 اعجب نمل“ 100 0 1 0
 ظ را 0 0
 م 0 ص

 : 0 ا ا
 | 1 هاى فيي اما مل 2 هل املك
 0 ماباص دول ىصوا شيرم زيداحلا 3 كلزك سبل نارهظ
 ره نم ته نال هد نا نرخ ب هاا صوت ضرم م نيس شاعو كللد
 لاذ ارم ىراهب لا 2 لنوادر شرح ا ١ انه
 ردن مرصوت ىصوأ تاطب ئرب اذا 2م ىراج حس 0
 اناو قيصو تاليا زنس لب ىح نول يطأ ركل نج

 ادا

. 0 

 هلال ٠



 5 رددلطب دريس تس يقيل طار خلان م نعيد
 ساوسولا هرحا م ميصوب ىصوا هر انهيت ديم ميصوت 0
 ”/هتصر تالير ركلات كام .انامز كلك تلق اهوتعمراص 9
 تالفل دس اركب ىالمل تضواتضرف قل

 2 سنم نالاد لو ررصولا 0 م
 5 ا 'ةتاكم 1

 أمد لاقواو تول ا هنأ ملأ
 را بصوره تلمح ل دام م تا سا دلع رصمللو مل بوه ىلا ضيف نافذا مزمل ْئ نوجا نه 0 م تلاوحو ىريبع 0 ا

 | مصول أم ٍ بياسنأ مايك, نامملعو ب ري
 1 0 داتا سلا ان
 لا ل ماياو هلام زيصلا#
 0 انمالا رحاب نصل
 ةشمرمولا قلع الاد روك ضال صولا 0.

 0اس
 : 0 هامرم دارب تفلكما نا ٠ 1 ماحرالا در رز "هالو
 1 خازم ن .نيأكن

 5 0 لأ د كدا شر ١م ا
 - ا 2 ا أنا يا

 0-0-5 ن0 مساري والا لسماع 1 0 - ا علب ركب د
 0 0 انكيوراس اطر 7 نمر ردو ام نخدم ا
 سيقف بب 0 و يعول تانك ات اتا ا عضوا

0 
 9 بقال كو ىوتيسو مااسالا ْقبا 0 اد مولا ب

3 



 ٠ ًأاملطا ناون هتسا هال الأو ع ن يو حلا

7 لسانهم شال نمد/زا ناك, اربجوا هراجل
 
 احوصولا اذا با 0

 ”دىمرلا لمح د نم ممتد تاوعصا الاف

 اهو ع/وادلا .عراشل 2/1 نيس ا

 افران تس ما ناسخ الا مجوورجنَتلا ا
 ىو بعمل قالا نعمل راب ةالصال ملال او ةالصلا يلع لوقت ”قيأوق

 هر اعو ىمالملا لفت ٌبوهو ثأر يللا 0

 ايوا للار اولا قف اثنا لاو رجلا داخ اب ىش وهو طلتخلالا تبل هنا
 00 لاو الاملاو نكاسلا ميه ىوتبب اولاق اا د

 :لبفلال 1 لهارل ا يأ ةمداتس ءثحل لاو لوفو هيام

 قاقلانا اا مجدل بسب نملك كد |خره يلا بس ل !

 ريق ممل اأو لدن رلد جاد داس
 7 ردد

 ايمو ةمال ديور 00 انعمريصلاو

 فر هيدلحرب ارك د أهنم 0 مجالإم نم]حب عا منيطمص <.وزن“

 ا ئدلك حور ورب ا حور نمو حر
 اريصا نجس ا اهماو وا 00

 ةلص
 | ان 2

 000 0 و
 ل هد 3 ةرابتعا 0

 0 1 ةلامغ 0 | 10
 ا 0
 فا تمس قلطلل وارث ل :”نمواوف اله لاو
 ' لعمل ارتي ذل

 : 5 ادري الروت 0 يحمر :

 دالاور كرلا فى سم ثينالاو 0 7 31 مالا

 نا رلل وسل 0 0 0 0 1
 2 رولا ظل تراك تلا علام لكرسل

 ولأ



 نيالا اح مركرلا يول تالخ ترو ىصداولد تقرا
 ففاعشالا زاخ امإع بتويد !نالعلرب تشمل رسالإ / 0 ةيهرااق كاك جا ودان ىيهر ايوا مئتتسسالا ناإ
 5 وااؤلام تالكر تربو "رع ىف 20 تس لب /مةرولوولا ثوم نا خيصولا هره طرسو ابزإلا لاق جلع اعتني

 3 2 0 نال انالا نودرواولا لوادْنب دو ١ 3 نال اهو رهو مدد 0-0 فاشل ندد ملا الدوم
00 

 0 0 8 1 0 روزا لو
 1 3 منو ثالثا 0 : حرك 2
 ؛ ا 0
0 

 هن 5 9

0 2 0-6 4 3 
 31 هشام ف3 00 ا 5 اح

 ما وصخ ل
 0 لوخ 0 0 ضصوعم وه

 ٠  2ا 00
  4ومع هل اع نإ |طبم ىلاوملا ط غل“ 7 .

 نب وعسحم ى والامل ناكذ تدلامل ناك تالف اول ىدو اانا
 نس ىلطا اذا لاوملا ظعل اهلي لرلاو ميصولا تلون نوفصمو

 ىلب هدر ساما ١ رم

 ملمع وهو لوعنم
 د ذأ نمر يح صولا ]جم تاينتالا ةَل مشل

 اًئادولا 0 رن اوارارلاب بح 8
 د كا هير زمرد مالا مصوأ 'تككيا
 تلم تول اع 80 ةئيرخم ٌةرعار لطم

 د د 0 0 2 1 ١



 ا اىلا ىأت ةريومورتق و مز وك و ففاولا

 وادلب طوع مع عر

 الضع

 1 2 0 شرلام "نيد ديو

 0 كك ١ 0 ذاك اقدمت
 5005 3 3 ١

 ظ 0 «الحإ يم 2 2

 ا 0 10 ١
 عوج نا ىذض او ةمزخلب م 1 دايت

 3 ملام 2 3 رول ند 2
 2 ا عا امد نلعلا 0

 0 را انام ألا يحيل نك

 لاصبعتراب ارصيإ 3 عاجل م 1

 ١ اهو ل 0 ا

 | 22 0 ظ
 تحو نك 2 ا ا
| 

 اندماو

 ١
5 0

 

 00 ماير صوانأن ا

 ظ
١ 

 ١ 1
1 ديم ان دحوم

 

 0 دوجومر دو رم تراب ادا را 00

 هول لجل زا 00 00 ظ
 0 تنآمأ ئمو جملا ار ناو 0

1 
 نايل اح ىلا ١ الا نزع

 نار

  كوانثالاري اني ذا ربا تأتي“ 0 ظ
  لاجسابو توما نيحدوحيلا لواكنه ناحل وعلا مدرحلل

]| | 
 أ
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 0 هنال ِتولانيحُي ديجي نش اماد رس أت اديقي المع هرعد
 امدحيب ام _.جلواكيم ذاع ن/ىهد كن وم نيحادوحومملا
 ناضل حمل وضولا توكي هن اد :نلاتمس ملغ ل لام ازاأبك منوم
 ١ك ناخلا نال دسانلاب هرسكن ناداقتس امو تول هيج

 تول تاوأنت تفلطا اذأذ هرادو مضر زلعو رناتسم لع د لككي تيا ىزارجد ةرم دوحرلا ضرب نوكيامو 2
 وللا اهسداربإل ذا 0 وقح «درحلاو

 5 لد هع 0 0

 «٠ ردسالأوز غم ناوأ 0 اذ 1
 0 أنايودا 1 ذا 0 0 ا
 ايناركت هللاَق .اوسس شوا اهوا وارم# ا
 اج 0 تس اد ادور تا ا
 كناالاك للا للعب ورحخألا ف كريس اب ساس نال رّضنام
 لد ةع ولما لمد دورمون زنا اح مررحلا قانعلاذ معلا
 3 داو مسوا هما ناد والا ْى 5 يصل رز اوحككذ مشا
 نوتعلا داربأ يوجب لامر رعم ناكاذا ثنالا ورا واد فوصلا ع
 ا تلج مولا سني بالاك موقعب نال و
 زي سراادل 00 0 رعد امك نوك
 راتككإلل 00 رازبالاىول كالا ال اضصوةوةنما ةدشسطف ا
 : كاما نوجد أآورل ىصوملا تاع نأ 7
 امم هوليناف نين نينصم ومي مصرا نأ, وصولا نوع اكل رنع ا ىزأا صو ”تراجؤجب
 ىلع يصوت ]مك و لرلقلا صم ذا تانبعم أن يعم نالوا تاسحا واذا
 نوطالااثيعم مل صول :منأو يالاد ثول ربع ثلا تاكيلملا
 دا ع . هال نااهيلق نوُجالذا كل
 لاس نكس اى 0 3
 لعكاوا 0 4
 /م زعرعاط شن 1 امم او 2 نا عب

 00 1 0 ١ طا 0

 لل مرايشسا ارابزعأ دعا : نيإكارحاس ىف
 تاهاذاول ![طش رماظوهو نالو رق رعراننعا قدرجال



 3 0 ا هناصو عمن: مياببعلب ب شمل

 ْ 5 تالمح الأب نات ا 3

 ا بف توا ينزل ا ىصدااناؤجب

 0 نيبد : واس الاول نا ,داوارل فلا

 : 0 0 ف ريثعبأب 0 5

 0 ا/دارخ رئع همي اعرش 4
 ناو ١ الأ 1

 ار ا 00 0 0 0
 ١ مصعفو رضاول ل هدد 0 زا بيصعاىرا' ناكاذا ئج

 : لكذ يب س د تيسوا رعيبوا ا ىكللدو

 هرهأأناإإ 0 تادلد هانا 0

 الك عم ا ييدباه .
 : تك ل3 انرص 0 ما م 0 1 دمك

 هلاوماأُ 0 ا د0

 توب نلعوهد لذ لان لزنع اًره نال فسحلا نعام [قالطحإل
 قولا وانما + مخمل لدايع تمام ادع ارك ريد

 مزن ثيح ينك هزادأ 0 0

 كار منعت ن ثرو ور ال ارهؤ ث ءونالو ْبصْْل

 اخف جراملخإ رش اي نآبركذملوزبأ او فانا كاملاو
 ةفصح !إاهن

 او نإ كا ربحأ سم
 ا الو فر تاشاولم و 0 0 . وف تايقاياب ع
 5-2 ماد ا ا

 ا رع

 نع : 25 - 0
 الام مومراعد هبال ل قى فىرمم صب ومناصنالا

 ْ يعلادوكأب باصولا نم 0

 ةهزرمعرر رمز دن شما ىموا “أ
 ٠١ ه د سربحدو ملوش ىربأ

 13 الصا بحال ثيح والذ او رع احا 14 ١

 *.. ةراصزر وحج أك اعد نم 0 ةرب ليز يصوم ت
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 ابيل ادتذد يجت دل ةرمك ميمو ]بة درع زال موا نايل
 | ةماؤلا ةسالووصولا نإ دال هدرزاحانبا رت طكدر نام بلا
 م عربعد رب من أيا الو هريغسمبب ازيكم ال دما رورعالو
 رتئودر وت مملع روم صم تيما نال هدرز ارنرصجرج
 مدس ا 0

 20 فد دسم هنال هن زرحر ود هدر وصب ثحرلام نم ريع ذزارشب
 هنا مربرب بحال تمحو لوذو درا لانه مال
 لادلو ىمولا تاهت سد تكس ناب درب مرد غر يلا سوااذا
 ىهو دالا رض عن هرض ١ دذاح أوك > ءزابقير ايحاب ميل صول اد ازهلع
 ارطورب 526 0000 الاي 2 ا 5

 : كدا لويقلا ه ة/لحد ادام ومراعنو ار

 لههتح كح هدرعض أ رمأب وشن نا الا عجن

 0 لاك منك ال لاف رصوملا تمور والام
 امبناوطس ال خا اوف > مال زهالل لاق نبح حد ١مم املا نس + ن١
 ىلوالأمفدو ب الا: يوما قيال صوار ا لرص لا طناف :
 ميش ربحا مال_كلذ »لا نع حرخا "اذا فال نالا كداراعارهر

 ”باصولا ءامب رطل كخز . ياه ىو ررخلا وضد ّيثالو اقل ذا
 لنيدش فرع تبلل لام فاح يميدوتع ريا ى قاتلا

 ُ دال ملا تئتلب توتال جامل مالح ادبعد لاقل و تايابلل حلا
 در دال اناا ااا
 نأو لورتم ب 3

 ا لوذإم زلزل ميش يسرا اناناس
 ضل صا لهحوا باصولاب ولع اوس ريباصولا اوي
 را ياام جنده هو
 3 رية أيش اانا اضل ازهورثكرا
 , لامس هزل نر ورا

 جالو مايش معاه ىبشل 0 :ىجالا و
 0 2 هر ضربتم هل كوملا
 س : ام رح ةراحلا

 م 00 ارطمد ىو ملهح ناو
 0 ا مور رصاوهر ا ئسحا

 نا لرب ملوي انيك كم اذلوصوا
 06 الرمز لح هاو دس ريق ال 3
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 ري يشيد «جرجواقل افورشبسم دلل و عري
 1 نولي جازحالا نال اصيالا رح ]عل ربوهو فروزملاركذ ذازكه مزاحم

 2نلةاذد اتجيرصلا غررْمل تناثر ظنلا لصالا نا هحوؤ لوحرلا

 رة رداكلا رجال ووانلصإ نم فولماعهريعطعوم زل

 0 ديالو ضقوتل غن مرظنلا نال يمول ريجو |لسارع
 00 ' لعررش الار واعلا قؤيتد رلاوا اليوريك نم دنكفلو هالوم
 ةدارعل 3لاق مهن بصمت ورْضاَيلا محرم قساّملا مانراد اراظنلا

 ا 2 فالح ن هدفال ]ان قع مض اهو 0 توب 06 ١ فطوتسو

 | عدم لوول صوااؤأ ضاقلا ملرسبال ياذزلا هربعال لوقو هرعسضدو
 ”فيضتإ ارد الع اريحا راد اي 0

 نوال ذممك زكر م ٌض رمد ضن ناكاذاامادز اوا) ئسوبون١لاكو
 مىنعذنم مسيضنيا١ثرا رولا ”مرصخح ام جوار علم نأرب ثذل نع
 3 هباص ولاب مب :اينغلا ”فرتشمل

 * يرن ها 0 اريل ىرقنب يمارس للااو
 00 هنال محارخا صامل الل هما ال صوانا يا
 ١ كادي 0 ِك يتيما ماولع
 تلا - مضح هريكذ نخاع 3:

 ا عاقل زعل اصب م ايولانع 0 00
 ملاح قمح طبق ح يكاد ريلاوملا واورظنلل أيت عرغ
 ءرعل لوب اسعار هر تالا رهط اورسنع طع معكا« ذاك وأب دق هال

 1: نص : 0 ا هرقل ذأ
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 3 0 0 ايم
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 ' تش اؤإرهو هدال 5 5 بالا كل 0
 او 0 ةنالوت نيزحالاط د ارفنالا لال رحأو 1
 امهلو ىرفتال ةررهلاو ب برا ٍةرّرملا وعة رابع ذا يرغلا هتك
 بسلا نال مامنالا ف ن نسوخالا تلح هرحأ ل ىأرال دارب ىصرام وصولا نا

 ىهود تبا ات درو انهو 0
 تز اخس داضنالا ناوج هضاوم تايب هلاك مروا همرحاول1
 دا اش 3 هب /لا طعما كاد نال نملك شدني
 ف نالانطلا ةحلاحءاَرس ازكو 0 باعازا هريخأن
 نالرلاب نمل هنا طا باجمل لوش اكو د هب اررص ةريخات
 وبك تب ذ بلطرمحاولا ااحازكو ١١ ىبرب نموم الأ كلعائل و
 هنا نيرلا اضف مازاجو اورحا منام ب ىصواىا هنال ضمت لذ وكالو
 حفحيْدكتَر 0 نيولا بحاصك ناك ح ةيلالؤلا- بأي نيرسيل

 31 تراحارل درنراعمم ايتحالا نال هكومح مموسُحل لزاجر
 اكو يارلا ىامّيح © زعس ابح اعلا !ربمعلا قاتعا لنحو ىالبكإلا
 م 00 ننيرحلا ةبص ةبصْلا ليفت

 درا ردو هلت تاكاماو 3 ةناعالا 3 , نهاد الا باب نأ

 مكن, تارغلا فرح قاورمل لا ملا اد ما .!زابحو كك
 3 را دراما 0
 0 07 0 اود ل 8 ب ْ وأ 10 د :

 لاي

 ن0 + خل 0 2 0 0 واذا
 ليل عالاتهبلا ورز لتس او تاع نا

 0 هيلا ةتيماث كفاك لا هيلو اكون الإ
 توا وهلا ا مرا ركبوا مام غاف ربل مسْعَملا قرملا
 عراق جاك نال لكد رو جا ثحلكلا تالع أل 0 1 ناذخ جوصقتملا لمت مباع د يل دالعلا
 1 ايضاءإك لف ه دةسقلب دوصملا
 : 5 تا فنامألا 0 نآوا ماب نازي مد 1

 0 (كاشياؤاازك اع .دوارغصلالامرلز اجو
 يا 0 تراسي رل اه رز اجو 3
 ظنا نال رلشعسانلا ايد اميالا ارش ووصل + :نوكال يا

 كيال عوفي رارتحيلا كالا لا, احلل كح م١ نيفلا
 براطم لود مقري نأو كرس ملح ر شعل ناو رصلا لام ءدوبدا



 نصيب لولاه بيار يبل اكو نصت أذ نيرا اعيد
 نا لزاحو راهتسا اواواوشد وأ عب عسريصلالام لكنا :لوكحو

 ملورئدو”عمدوملا 010 هس نرد ورش وب هلام نهرب

 وتل اح قرصا ارد ابلع دست نإ وسو تراصم
 ناووملا لام نما دا هلامرسا,مو ركراشسول ازكو ؛اضفوملا ويل
 لائانإ,ر دق ع# راك , ءاضال ٌرنأيد فرصالاو طش (يلاروشم

 0 ذا ميداس دب عما داش
 رضيت ةرابحأ لحج ل ىوأ ضوعل ابرتاو بيرهملا قيرطن
 0 يلو 0 0 0 مهرحأ دوجر
 م !لاماىال اع فْس نا لىسبلو ةوحالا

 مت ا نأ بالل

 اذا ديرما 00و نذل كماترفم وأو

 2 0 دك,ةرجاراتم نم ا نال لذ ف ةرجا لذاك
 : مالا ملاوخل قوام ال اىلع ل
 + ناف سلا لام ىمولا لانحل اذاو دبارمجل لاق
 فيج نال 10 11 0 0

 يعمتيلا لام

 دال عتايزتطلل لئطلاايتزاحاهلل د 1 م ل
 مالا ستنال رام ميني لامر اهكومولل دوك

 : كوت 00 ميرال وأ مس 00

 ] راسل رع ل 0 ا
 000 و ميضوأز "راما لولو راملا لوس 8

 الا بيلا 0 نااار اّمحل هلرخ يرسل راينا ٠
 رنا نمل تاس د لاداسملا عاش 00

 0 ر و5
 ا رئاتاماؤا يواعلا زك
 د سيان اصول بيشواروصحر اكواراغصةرولو ير بلع
 تيل لد او ندلاررق نر وسب نأ لربمل و سرل رون نرد
 تمول لاح اقيرضوأ مالو الح |رويصحر اراب مول مولا ناك ناخد
 - او ئربرأا أضند هكا أسود 0 ,اصولا رافت لو
 0مل هاويولا ابحر و نيورلا ضقويواعرلاو

 'نالذ



 ريكو راخملا مين امو و لومس زعواال وقسم رخام فرغم زيالو
 لولا فتح رودرا صر ملكم اك فعحيإل عركعو تسون لول هذ
 راعصلا نحن زوكو وك 7 اللا قدتر كو تمور ىنإ لور عوملامذ
 ىبجحا ص ارافع ن اذأ بالامكورساللراعصلا مالخل قو رنا

 دو باكا نوب نااما حيوا مئالب رسل لاذ_ريسل نيخد جهلا لثع
 سلول قحر وكف اذا د لود ازهت ادس ادوا ا ءوتسموا سانا نير لاما
 اذ | شلاملا تو لم اكرم بالل نال كاما

 مولا تعصب اب (ؤالارأ رع رضع نا تبالل و روك الرامعلا عاب
 نيثبوا رىقلا لت ع صلار اقع« اب اذا بالا نا ىؤبتلا بلع اسرع مانو
 تعضبالأ نوال رسم ناك ناو |رىونسوا دوك ناكأ و ازوكربب
 0 ودولأ ممحوولا 1 بيلانرلواف ا دجاخيا ا

 طور لحب ليبيقت رك ملوك ىلااتع ةصأأ 75 فق بالا عاب 5

 ريش داح 00 0 ا 4
 دجد رعصلا عوألا اءعرشع رسب ةوكحوواسياه ىرتشيل نا"ميردلا
 كانك فالطاب لرعص كاما ماب رتشا ىيلأ ىذلاقد اراد ةولملا
 مهالك ير زخت ىرا ادىّس ا رتجاختعأب انرا-:بثي مام هاوعد ناهتتإإ
 مقل | ضب نولي نا مضاوم ننس مينا رافعيمولا عيب خوك ما
 ُن ري( عبروا هاه شلش صوف ن أبر رم مْمصووأ هعفمللو تسرللوا
 هركذ الط عى رس را رتلغطعرامعلا ع صرير ناب وا لال قراقحلا
 لغشِنلا لاه هلام ططاحاذإ سورا امر عد رمال فلاح
 ايبورشلا ماعضب ماعط طل ناو كولا و تسوروب الات از ميلعن [رصاأ
 يلع أ ناكذ أك ل”/ىلعتيبملا قحننع باص اذا صولا نا اهسود فورم اب
 0 تاق اا يلع معن اكوا نبين ىلعوا لاكأ اقم
 قولا نارغسلا وا تلال دانا رعب ةح تعرم)لا زاصوأو قل
 نكي ناو زصلا احل وب رمق نأكذأ لاري عاقل لءوأ ءاوعد لع ديب
 ممعطحو زمر زعريصر وا هلأ اصح ندزوصلا تاكاذاو نوكيال لازك
 لع :ىضنو |مدمل يعت يجولاو) بلآ ةزداهع بحو تسرلا نأكن أ اضعب

 3 رذاعع رك + ذاد ولأ نعىرتشسكلا ارب ا( ذا امك ل اكررشو تينحو ا
 نيافتلاعوا روع د ذي تروا سولو تا
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 اكمفاؤحرق ارد ىتانإ ةراداراحص طر ئرولا تناكالو نوجد
 :ةديبلا تءاقى لذ نوبكال ةنبن ءرملل نكي + ناو .ىشب طعرجلاوما خوصولا
 تدانح | يحاور ا شتم[ قول و ٍلصلا ز !وحرزه شيال ىصاتملا نع



 تلال عرصولار اره نوال اهو يراعلا لوضد ن ماتو ف
 ا وبيت نم خوتيدر بيشة هرازثا ع دان رمأو ن 0 نري

 *7 غلو عم ع صيد زعارعمر شو رشد ل ١ هرارفانوك 2
 نع ا راكع رت لاذ ةحررل العا بولا برأ ب د

 ب 1 نحاو ماحش أ انانأناذأ ١ ولامع ميلعنارصلا قداد 0
 د_: اا مر : 5 انا يصرلاد نيززلا بري ة ديم يصف

 1 ريكو نس دب أ لع نكي | لاق
 3 هم ناجح 1 ١ رمد امال" 0

 لالا صول ضن 8 . ةتيب لولا ميغلل ل )ادعي 21 هعجزجد هر مصح قاشلل مزعب لوالا تيد
 ماقفرتر كنف تبلل تبلل تيدكداوصط 2

 اذ يداداصلا) يل تلكنا مه نيد نب مت يانعلا 0

 ئاعوطتءن وكمال و 011 ميضنا لام ملكا نمترن
 ااذإاورص 0 وص اضداذا اركو
 ا .وطنم نو ا ا 18
 ءاضكرت هن نع طعس الرب !|]عجيرلا لذ قضناف در بالا

 اضل ةلاطب دي[ لد كا طيب لب اذاه دع سلا
 نال | ضف لاقول ثوبرأا نالازأ كيلا صولا بالكون ةيالو ا.

 ه اطعا وا وشتمن تاس سالو انهازك لذ انمدال_لعىرلا
 ىلا د)عررس نا ناخب بلع ل قيأأ هلأع 0 0
 او رطمبل 3 ء نعد | املع داوساجتااوداراذ رادصلا 2 7

 : 00 ركل 0 ىو

 اهو قف نيل ق مند لؤعلاو منن 0
 اول ل 3 ووو 1 ب ِِظ

 اربد د ضش ا د بدق نا:ماضولا نم
 ةرصملا ا 0-00 مهبلط مث مي لام 42: أب 6-2 0-0 نواوعكأ فا: 7 ا را
 0 وار عجل صولا جيضتتنب وتاب وسلا قد: دكه شب دي ةريأ: لك 3 ناحتااو يزن نما تقلل تكلا طاف لاذ مت د ناوأ نهدي ب أب ما ماهالأو (لحأ نع ناش هر نا



 دارطو 7 يب ع الحر قج انأه 'ئنامالاو معمل

 اناضإعو بك نزلا ل قكيرحاولا ياو لعامإو ليش
 اا هريس ا ا

 00 5 5 م د ثنرخ ريم نيللاو اوهو 2 .ل
 نك كزلا ارومهج

 8 2 انا 7 ذو رش 00 5
 0 أهم لابناد رام جرم نرخلاب 0 تك سيل ىاركذ
 انهو 0 را 21 0 0 ا[!

 ١  1كف :ريعصأ ع 35

 فيذاف د 0 00 :
2001 1 

 : كت 0 لاجرلا كرا 4

 ا 0 0 رمد 5
5 0 500 

 وا ةاراماحيا مسرت ق حسن ل زيوا ؛أسلاىرت
 وا تامل ةره ىرحل د 3 0

 يا ف م 5 للاروما قط
 0 الذ 00
 0 اق نأ درسممت |>ر ا اوه 0
 لابعد نؤيمصو : ماقد 0 ارم تاعن اب سدا ا. تاكا اح

 ضقتاو تر دال مرطب و نسم نمو نارك

 را نرجو او ادم
 ركذوا نأ صنم 0 0



 مس د مك

 ( تلال قرد راد, كالا وشب نككور
 ُ اركز رام انلام تيب:ع ورتشنن 5 لاما ثبحوا و
 ْ أن اخو لاحرموهط]ت 0 ما 1

 ا رذع هروصحرب حد مجيب لس ]نع :
 هما روك ةءأرم لس

 ل ىرتشيم لامرل نط [ كاف ع تياح د فم ةارمادازحز دتخمدأ كد لاجرلاب رج أسيناو 0 .
 ىاشلالل ابن يرام مت ناريعت | نذل تاومارعا مال

 تادف لإ تبان هوان نأب لاملا تس لجل ابن
 ل رك ا ا ا روهظ]م
 ظ 5 ةوا ا "قحارم اعنا رصخش ارصخالو اغلا
 و 3 وكو ناك د اوأ ١ نأ ن 3 نال

 ” او درك 0 اعلا 9
 0 لدرلل ةزامج مم ْ

 ا ةارهاوح,لعو يلم مار انجب
 هك للدللا . كما

 1 هوحلازذ - انك منع 0
 3 اذهد ناىرس نب الن مله 00 يي ُ

 لووب مل نييضلات ضد. الوغي انه عت 0 ّْ
 3 "كر ةنودارخ 2 نع

 ُُ . 20 ين رم
 "مف ارا نافاس ادا رنوأ :نللوبأ :تاماؤأ جن
 ا بضل رافت يا نيبصمل لخا هزاع لل ئامرس نيدلل
 تنماسولح ل نولي لخا تاعامم اف 1 واه داك
 006 'ءالاربراقن صح 0 و نما هو تنل
 0 اسوا ب 11 0 ير هدوم
 دز يأ نيصنلا تصن ملى عسل أ نعؤجولا هندل
 0 0 1 أ وصخ واركذ ناكل

 هدأ ا

9 0 7 0 2 



 مذا تالا ارك تاكا نال مؤتلل .ةركن ا نء الل :لفانسمير

 تاتاهد ف 1 ةحس خرسحشللاو عملا

 نيس يف رملسلا ب كل ومس حعصبو

 02 نايلاد: هك مب هرشعم ما احتج شع عة اراس
 ل اشي مدلك يعدد ىانب الا بيضد ١ ١

 : ا متورعم . هراشءالاو سرحالا بانك ه
 ّ نانحلاو داش او كيبلاو قالاطلاو البلا امهضخ ْ

 3 دايكرلدوإ 0 اربع  دوغغلا ازل ميصو اك ز
 تلق زامل لعل رثكو نعم تاكا ءارتاشا درسا 6

 هنن اؤ كن انكي نيب د ةراجلاب تشثبإم هدا 0

 م 0

 ولج رد بدي ١١م هإ هل ربكوا رك نار

 تالكأت 2 تاك الما ةنا يا ةراتسالاب ناكذاوس ل
 ٠ كرلتند نراك ناك دامو دّذل ملط

 هراشدالاو 03 : دوفلا 0 8 ا م

 6 داظغاب را رحل 0 ىحد وعلا نال رخل نود
 1 افرول فالك ط 0 نورب تِبْيِب ىكو امذذل

 ملأ وانلطلل نمل اناو 0 يس ناب

 ا 0 ناو صاصملا يلع بجياتعل لدعلا ياطم ولطمع د١
 نأ ارث : شن ةئالزنع اهلل ئعمزخ نم انوا 8 ل

 5 ورلكأمل: ا لا تاضوا الأس : داما
 الفالصا م وع دلو ةريجاز تعونت هثىلاخن 0

 9 2 ةراّسؤل ُ لسا ا

 ا 01 ا 6-0 لع تانكلا لح 12 ا
 اقلام ا 200 رخال ق حفز 10

 000 ا

3 0 
 روع نيسهو رض الو كاخلا

 اكن نال لك ىوسب در اخ لا ل 8 8

 د01 !زنعوهو ءاملاو ؛املاو ىلإ لعرب انكل ا سبسم غو كيلا

 ماكنا عجبابلا محل قو ةيارجلا ىف ازك محب تئيالف ممم
 ل 1



ْ 
١١| 
1 
"7 

 داعب با معيزناقلا احا راتنلب زلاقاخ دارا كيجاشو
 + قحلاس مالا اكو تالنحلاك ةباكلاو ةمازشلا
 0 مورْسا ملاسرلا ؛اداو بالا
 ا هيقام مد رخلد الخ اركب كتم كربع تعد زفت دعتأما
 ١" مهام اركب قعد راوقد هربوصت نم طومنملا ناموساهلل ف
 قرود دولا د علا اكاد 2 ةزدلاالأ هدارعرسلف 1

 00 أ 4 ان بطمه انوار 000 3 لا
 9 كتحيؤر ىفا ازراميس 9 0

 : نال رفعنا ت) يلا لوس عادم ملول
 و توسل 3 ا ارش
 هند امدونّسأا مورو ح مدحل ادور دب يلعدرهش افرنالف ل واتكازه ل انعام تح دوش باتكأ؟ عورلا احول هوك راق تبي أو 0 "لأ م اذاام
 رانا باتك هلصار ميذاب دوهشسلا مل ءاطرتس ربط نم ىسبوسؤبا هز وجو
 رمال اظظفلب ناكاذا اها 0 مزمل ظملت ناكاذااًره وصتسسلا لاق ,تعاتلاملا
 كنون نإ ب انوا ى وز باطل وشق ىدرورمك

 ميئرلا ريخاذا ايدماال 'افدعاكلا يرتنو زل )مخ رمعلا قرط
 ديلا قرقو هيدا لعاو دعم 1 ارك لا

 ١ دليلا او بانطااهن ارش مر مكرمعل ل د تاتالايلا
 ىقغلو اسد هرذعو هامل . مما زارع ةدالا ةرهإبت مذا دخأن
 ةالاركت ا ارههو داسا لب 7 7 تانك مد
 الا ةتدامابو را بانل وزلا دوجرنتباتكلا تاانم
 20 سخالاو رمرازبلا قل و لاتنام فاتدلاو
 دا هرارفأ ان ئصم مسن هلا سرلا جول سك ذا هبه
 زاب زدانقط ىرصجت ١ بالملل 0 0 000
 ىول نأ وسرم عوف لابسم و ثيرد هنا ىو

 كم 0 0 1 ءاوملا لع /ةبنكولو الدالاد 2
 0 تا ا 0
 ذ بازيلا زج خو 8 ل سي[ [حازك تن اذان كلل
 1 10 0 رد هارسأملرت و ئااطلا
 00 ا وأ 20 جادا امد

 د يرجو ضير جي ع نيس 0-4220 ييودس



 ناعال ابل |يبلا تحبو ولك ط وطال ناو ميال رمل اه تم
 دسك هنا ةْببيلا تماقاو بايكلا عقلا رجلد با تام ىبيلإصوامنإل

 فش اسم جول زل أ ركذو ىو ا وأضملا امس قرت هرييب
 هبل اتم عقيد .ل ل هزلمالاوا ميلعو أ يزنالا نا ممزلا ال ةباتكلا
 تا 6 ارو ااهحورل تلاقع عم ةنفلادو

 كا 1 عصمت !كفحرصقب ُ

0 555 2 

 ببرارحا ميذأب مم ءاوعلار الااماد رم
 توك هئاهاش لوب الد 0 دولا اننا دط دولا ل.
 0 نكد اوشبل ايلا ضاتلالاقر ا الط أ

 ناورارل قو اكدر مله أشلا لعدام
 ا ل 1
 ن اقل تباططل اغلا مملطلا نالاراركا تووازك لعد
 ءركيررلا قحذي 2 نور بابل نذل حلع ماعلا راكم

 0 لسع ارفد ترآ نكشلا بش اعلا "تلي مناو ارمرصم انووبعم نوكمنا ٠
 هردع مهري عازجأ لقي نا ثلاشلا لطعاوربس ل | ناد باور شيد :

 داوص اغلاركذو )اى لاو ار ارخا ناكبد اى الخ نا ميشاجىلع 0 دواعي دارنا ب ىلعاوريهشا بتاكلا ل
 ساد لمحت رول نا كئاك لالا اذبب 00

 ر متيحال رحلو باك طخ اهيالع ة اعلا درتي أشمم ىيظملا سن نأكو
 كسل نكلرنروحأنا طخ اره لوفد نا لعوب زمال نال رمل 3 لاملاب
 ب اسيسلاو فاصلاو ماعلا راكب ملا انه زك ب جاتو لال اره

 فاملاورابسلاو ءايلا فرب مارب اوصلا ماتا حاننكر
 انراد ققرحرجد يح ناىتس اسال راخشأ فكس باتك شر د2 ضمك

 لوس ميد أخل ريس قاك ب اكوهناكثاالا قرصح الملا كوسرت لاه

 ل زماكلا اقلاو 0 م نك قاما يوارلاواتعااماد 3
 ماما د ىوارلا ثِسونوبا هزوجو "اولا ل يعزت اجو :ركزنلا مرعرنع
 الط وس ون ركز مناد ن نيت دال رش وج: رهانلا نود
 رم در ضل ومب غل ىإئوبُم ناولذلتع الارشملا 5 مصالملا و
 // وتاباجالا نيكد لاكن رما نوازل ثا راحل قسم ادجدلا
 ارلامؤ اضلتخلاو سا ارميطاور ًرذالا لص الخرقعلا يلو

 0ك مراززاوهد 006 الطب لكصلا تان م



 0 اسوة تلا قازكانامزث اوهدّئشد دره تكي حقب الذ
 رميها وسلا قو ىوبطت ىوناثا الا بتل ن أو د بالك وهرعب

 ميد 0
 اضعلائريرئلا من3 لاش .>اههالازوكو
 مار انآ أما براري نعانن املا لقن قيرطو
 تكوكئردال مل وأد ثورحم 1 ]كرك اممم
 شرمسلا لش ١ ةرومبسملا فب ماهّوكو نسل نبا
 0-0 رمال ناجع شل نسا كسال نحال دم

 واؤعالا نوعورساأ فشعم للا ونس لاصن ليرتالو
 ةبانملاهرت :راشس اىلعدايعالا نوحي مول نم ازخحا ئعماطخ
 مج لاقح هرب قر دارم ةداساو الا مدرعولا اماو دا
 1 ام 9 1017 دول مدمن اك انجل
 ثمأب
 يد يسااللا 1 ١ ك3! ايعللا ذا
 رعاوش د داسلب 0 ديبالا
 21 ساس ا و «ا رار مل انر أقم مم اضائلازنو فاكلا
 . ص بلطد ل انياب ل يزم رش عزم ةيحرصلا قيرزم أبرعضاومىملا

 لتوينبلا ىو ةانئلاالطصا "زهد 00
 : نيج عراا دو رح صب نى اهنا رهاشلا نعرورحأ نبا
 ا توابل 1 دنيا وقم ماداد لكسلا
 سوس نأكاؤااماو ابقت ل هرظنب

 م نارفلاىرامكذ
 اراو 0 0

 000 ميجافر م
 ْ 0 مد 6 هديا يي )

 000 هما يملاواوريزم نا 00 ٠ ١ اي | ١
 |( ”اكلازل مرااما ثرت ةاعمر تابعو 00
 000 كري نير خيلعا ارو هرزع يل ميلع
 لاو دهاش 1 كرب يبو بكي“ 0--
 ظ ف ف ائىلعاوري شاوه 0 0

 . رشم مانوللاذنا م جبلتتعمملثم



 يونا ]رجال ىح ناسا سايشحا ١ ضصوميرل وهل مسملا
 ةاسرتمأ ذ ازبق هرتوعللا رلاتتعاوتم !نارسرخ ل اكركحم

 :_اكايورب ناني 0-0 و ناعم دسفلا
 3 اذ هم ةرحوب راه يغش |4 وا
 د1 ا 1 دان دلت

 0 2 ميلاد
 0 روك 2 آل هايم 5 م2

 زلال هلصون نيزك
 رابغالا 0 0'نوخحمالا اطل لاقوة ورع كر الذ
 لا يلار ايظا هزم تالرن مريول تا نأو
 "داما نانو ةيومل غيورمل ردع
 فلو قو 1 0 قاد وسان ا كوالا
 نال ا ائعاذ رانثلا| علو

 7 أ 2 تاره اك عرف اهدد هرأب اعطت
 3 داق مهرس 0 نم 0

 :. ىانهلاوطصملا ,سلاىلع ( 7
 * "املا نعوم نناعن اننا و
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